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Lehetséges modellekben 
gondolkodom
Bence Fritzsche újságíróval,  
a kölni ATELIER1 alapítójával 
beszélget Hunya Krisztina

• Hunya Krisztina: A német művészeti szcéna a hazaihoz hasonló nehézségek elé 

állítja művészeit: nagy a versenyhelyzet, nehéz kiemelkedni, az alkotásból megélni. 

Az 1982-ben alapított ATELIER ebben kíván támaszt nyújtani. Hogy jött az ötlet? 

• Bence Fritzsche: Már fiatalon is arról álmodoztam, hogy az újságírás eszkö-

zével információkkal lássam el az embereket, kritikus álláspontból kiindulva a 

szabad hírközlésen keresztül vigyek véghez változásokat. Elsősorban gazda-

sági témákkal foglalkoztam, és a német Felsőoktatási Szövetség (Deutscher 

Hochschulverband DHV) sajtóvezetője lettem. A feladatom a professzorok és 

a tudományos munkatársak informálása volt. Az, amit én gazdasági területen 

végeztem, ugyanúgy megilleti a többi szakmai terület képviselőit is, így például 

a BBK (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler — Képzőművészek 

Szövetsége) célja a művészek tájékoztatása. Ez utóbbit megismerve figyeltem 

fel arra az óriási minőségi és mennyiségi különbségre, amely a mi általunk szol-

gáltatott és a művészek számára nyújtott információk között volt. Innen jött a 

tulajdonképpeni ötlet: lehet ezt jobban csinálni! Megalapítottam az ATELIER című 

1  A kölni ARTELIER egy kizárólag művészeknek szerkesztett lap. A művészeti sajtó jellemzően a 
művészeti szcéna tágabb körének, a művészet iránt érdeklődőknek szól, így egy specifikus, csak a 
művészek számára nyomtatásban megjelenő folyóirat egyedülálló ezen a területen. Ehhez fogható 
kezdeményezés csak Angliában valósult meg (Artists&Illustrators). Fritzsche, aki anyai ágon magyar 
származású s anyanyelvén folyékonyan beszél, eredetileg nem művészettel foglalkozott: végzettségét 
tekintve történész és politológus, aki sokáig tudósított Kelet és Nyugat kapcsolatáról rádióknak és 
gazdasági lapoknak. A magyar közönség a múlt évben a Knoll Galéria 20. évfordulójára szervezett 
szimpózium pódiumbeszélgetésén találkozhatott Fritzschével. Lásd: „A második nyilvánosság után” 

— szimpózium. Knoll Galéria, Budapest, 2010. október 6-7. (A szimpózium anyagának jelentős részét 
közli a magyar Lettre International 2010. nyári, 77. száma.)

újságot a művészek, pontosabban a művészi 

alkotást hivatásukká tevők támogatására és 

informálására.

• De ekkor még a DHV sajtóigazgatója voltál; 

azóta viszont már a saját lapod került tevékenysé-

ged középpontjába. 

• Igen. 1982-ben indult az ATELIER, és egy év 

alatt már 1000 előfizetőnél tartottunk. Fan-

tasztikus volt. Hihetetlen gyorsan ment min-

den, elterjedt a hírünk, nagy számban fogyott 

a lap, pozitív visszajelzéseket kaptunk. És egy-

szer csak, két-három év után döntést kellett 

hoznom: maradok a DHV sajtóigazgatója, vagy 

a lapnak szentelem minden időmet és energi-

ámat. Vállaltam a rizikót és az utóbbi mellett 

döntöttem. 

• Huszonnyolc év távlatából visszanézve úgy 

tűnik, hogy nem kell megbánnod a döntést: az 

újság még mindig kéthavi rendszerességgel jelenik 

meg, sőt kiterjesztetted a tevékenységedet, és ma 

már más módokon is támogatod a művészeket. 

• Az újságból kiadó lett: kézikönyveket adunk ki, 

szemináriumokat szervezünk.

• Szerinted miért épp Németországban lehet-

séges egy ilyen újság létrehozása és nyereséges 

fenntartása? 

• Erre több válaszom is van. Elsősorban a 

rengeteg itt élő és dolgozó művész miatt. 

Magyarországon egy ilyen vállalkozáshoz szűk 

a keresztmetszet, hiányozna mögüle a széles, 

potenciális olvasókör. Másrészt a számtalan 

pályázati lehetőségnek köszönhetően nálunk 

létezik egy információbázis, amit már érdemes 

nyomtatott formában is közölni. 

• Ezért nem gondolkodtál azon, hogy Németor-

szágon kívül is hasonló vállalkozásba kezdj? 

• Vannak azért külföldi előfizetőink is — első-

sorban a környező országokból —, és a német 

kisebbségek is igényt tartanak a lapra. Külföldi 

terjeszkedés szempontjából — a kapcsolataim 

miatt — Franciaország tűnt ideális terepnek egy 

önálló kiadvány létrehozásához. Végül túl kocká-

zatosnak ítéltem a vállalkozást, és az ötlet leke-

rült a napirendről. Nagyobb lehetőséget látok 

egy angol nyelvű kiegészítés megjelentetésé-

ben, ami egész Európát lefedné. Azonban egy 

ilyen merész lépés előfeltétele a környező orszá-

gok művészeti színterének ismerete. Nekem 

pedig sajnos jelenleg még a magyar művészeti 

szcénáról is csak korlátozott ismereteim vannak. 

• Németország mellett elsősorban a művészek 

nagy száma szól — hány művész próbál itt meg-

élni az alkotásból?

• A német szociális pénztár (Sozialkasse) fel-

mérései alapján 75 000 ember jelentette be, 

hogy hivatásos művészként keresi kenyerét. 

Az országban körülbelül 25 főiskola és akadé-

mia nyújt művészképzést, így évente körülbe-

lül 2000 új művész próbál érvényesülni a már 

amúgy is zsúfolt piacon. Óriási a konkurencia, 

nehéz kiemelkedni, érvényesülni. Az általam 

„A második nyilvánosság után” — szimpózium. Knoll Galéria, Budapest, 2009. okt. 6–7.  
balról-jobbra: Szoboszlai János, Bence Fritzsche, Mélyi József, Steierhoffer Eszter 
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vétel esetén ez az összeg a nyereménytől füg-

getlenül illette meg a művészeket. 

• Ez az eredmény elsősorban a személyes befo-

lyásodnak köszönhető. Maga a Grauzone milyen 

reakciókat váltott ki? 

• Számtalan eljárást indítottak ellenünk, első-

sorban olyankor, amikor befolyásos emberekről 

közöltünk negatív híreket. Volt, aki miatt pél-

dául a legfelsőbb bíróság előtt kellett megjelen-

nünk, miután minden pert elvesztett. Tudatosan 

provokálunk, vállalva az eljárásokkal járó munkát 

és időt. Szerencsére eddig még egyszer sem 

vesztettünk. 

• Véleményed szerint milyen kritériumok alapján 

épül fel az ideális művészeti díj vagy pályázati 

rendszer? 

• A legfontosabb természetesen a díj összege 

(nálunk 3000 Eurótól felfelé), valamint az, hogy 

legalább három helyezettnek jár juttatás. Ide-

ális esetben a legsikeresebb, mondjuk első 

10-20 pályázat kiállításon szerepelhet, amit egy 

katalógus kísér. Nagyon fontos a kuratórium 

kiválasztása is, mivel annak révén — a sikertől 

függetlenül — fontos szakmai kapcsolatokat 

lehet kiépíteni.

• 2009 őszén ellentmondásos fogadtatásban 

részesült Magyarországon az AVIVA díj átadása. 

A díj kuratóriuma kiválasztott hat művészt, aki 

bemutatkozhatott a Műcsarnokban, és egyben 

pályázhatott az ötmillió forintos életműdíjra.  

Az egyik jelölt, Mécs Miklós tiltakozott a rendszer 

ellen arra hivatkozva, hogy a művészeket együtt-

működésre, közös alkotásra kell biztatni, nem 

pedig versenyhelyzetet létrehozni közöttük. 

• Mécs Miklós ötlete nagyon elgondolkodtató. 

A közös alkotás gyakran meg is valósul művész-

csoportok vagy alkotótelepek keretében, de ezek 

mindig önkéntes csoportosulások. A kuratórium 

által kiválasztott művészek azonban más szem-

pontok alapján kerülnek egymás mellé, és ez az 

a pont, ahol meghiúsul ez az ötlet. 

Eszembe jut erről egy eset a német művészeti 

színtérről. Néhány évvel ezelőtt többen szor-

galmazták a kiállítási honorárium bevezetését. 

Eszerint minden művész, aki kiállításon szere-

pel és így szolgáltatást nyújt a közösségnek, 

használt művész-fogalom természetesen nem korlátozódik a végzettséggel ren-

delkezőkre, így a művészek létszáma még nagyobb lehet. 

• Meg tudnak élni a német művészek munkáik eladásából? El tudja tartani az 

ország rendszeresen bővülő alkotótáborát? 

• A Művészek Szociális Pénztára jó adatforrás ennek megítélésében, mivel min-

denkinek be kell jelentenie a keresetét. Eszerint a művészek átlagjövedelme  

12 000 euró évente, ami német körülmények között félelmetesen kevés (az átlag-

jövedelem ennek pontosan a duplája). Ezért csak 5 % tud megélni a művészetből, 

tehát körülbelül 3000 művész, ami nagyjából egybeesik a galériák által képviselt 

művészek számával. Ők rendelkeznek megfelelő szakmai bázissal, rendszeres 

kiállítási és eladási lehetőséggel. 

• Ezek szerint az ATELIER a galériák feladatkörét igyekszik pótolni? 

• Pontosan. Az újsággal, valamint szakkönyvek kiadásával és előadások szerve-

zésével akarjuk a művészek tevékenységét segíteni. A főiskolán megismerkednek 

a művészeti alkotás gyakorlati aspektusaival, de keveset tanulnak a művészeti 

piacról, annak működéséről, illetve saját érvényesülési lehetőségeikről. 

• Az egyik lehetőség a rendszeres és sikeres pályázati részvétel. Minden ATELIER 

tartalmaz egy naptárként rendszerezett összeállítást a legújabb felhívásokról. 

• Amikor a lap indult, a pályázatok még kéz alatt terjedtek, és azokat a művé-

szeket díjazták, akik az információforrás közelében voltak. Sokan nem voltak 

tisztában a lehetőségekkel, a vele járó pénzügyi és hírnévbeli előnyökkel. Német-

országban évente 150 ösztöndíjat és 300-400 különféle szakmai díjat hirdetnek 

meg. Minden ATELIER 30-40 pályázatot tartalmaz, a későn — lapzárta után — 

megszerzett információkat pedig a honlapon közöljük. 

• Ami annak idején innovatív kezdeményezés volt, mára, az internet korszakában 

feleslegesnek tűnhet, hiszen könnyűszerrel hozzá lehet jutni az információkhoz. 

• Természetesen változott a világ az elmúlt 28 év alatt, és az internet több 

szempontból is veszélyeztetheti a nyomtatott sajtó egzisztenciáját. A pályázati 

rovat véleményünk szerint mégis megőrizte fontosságát a már említett szám-

talan díjnak köszönhetően. Levesszük a művészek válláról a keresés feladatát: 

felkutatjuk, rendszerezzük, összefoglaljuk és szelektáljuk a lehetőségeket. Ami-

óta nyilvánosságra hozzuk a művészeti díjakat és pályázatokat, robbanásszerűen 

megnőtt a résztvevők száma. A zsűritagok korábban átlagosan 50-100 művész 

jelentkezésére számíthattak, ma már gyakran több mint ezren küldik be alkotása-

ikat. A pályázók megsokszorozódásának egyik következménye, hogy sok helyen 

már reprodukciók útján is lehet jelentkezni, ami ismét nagy segítség, hiszen nincs 

szállítási költség, csökken a rizikó a képek esetleges sérülése miatt. Szerintem 

mindezeknek köszönhetően a díjak demokratikusabb rendszerben, egységes 

és átlátható feltételek szerint működnek. Sok művészeti iskola csak a pályá-

zati részt másolja ki az újságból és függeszti ki a folyosókon. Így sok potenciális 

vevőnk vész el, de nem zavar, hiszen így is elérjük az alapvető célunkat. 

• A lap különleges rovata az úgy nevezett Grauzone (Szürke zóna), amelyben a 

művészeti szcéna hazugságaival, valamint a korrupcióval foglalkoztok. Magyaror-

szágon is számtalan hasonló esetről hallani, amikor művészeket anyagi függőségük 

révén kihasználnak és átvernek. Konkrétan mit kritizáltok? Melyek azok a jelenségek, 

amelyek ellen leginkább felléptek? 

• Az igazságtalan és kizsákmányoló kondíciók ellen küzdünk, legyenek azok 

pályázati vagy kiállítási feltételek. Így például amikor az olasz, német, angol 

művészek jelentkezését váró Celeste művészeti díj részvételi díjra kötelezte a 

pályázókat, negatívan számoltunk be róla. Szerintünk nem helyénvaló a művé-

szektől pénzt kérni kiállításokért vagy pályázatokért. Ez egy olyan szempont, ami 

ellen különösen határozottan felszólalunk.

• Egy ilyen fórummal tudtok pozitív hatást kelteni? Milyen eredményekre lehet szá-

mítani? 

• Mindenféleképpen sikert aratunk, mivel tájékoztatjuk a lapot olvasó művésze-

ket, és felkészítjük őket az ilyen esetekre. Ugyanakkor befolyásolni tudunk konk-

rét eseményeket is. Egy aktuális példa a binzi művészeti díj, amelytől 2009-ben 

felkérést kaptam a zsűribe. A kiírás alapján három díjazott van, és ellenszolgálta-

tásként a város adományként kéri a kiválasztott műveket. Ez ismét egy felté-

tel, amit helytelenítek, ezért nem is akartam vállalni a felajánlott pozíciót. Végül 

megváltoztatták a kiírást: fenntartották a díjazott munkák elővételi jogát, de 
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fizetésben részesült volna. A nagy politikai pártok és művészeti szervezetek 

támogatták az ötletet, mégsem valósult meg az elképzelés. A tiltakozók — a 

múzeumok és kiállítóhelyek mellett (a kereskedelmi galériákra nem vonatkozott 

volna a törvény) — maguk a művészek voltak. Megijedtek attól, hogy kevesebb 

lehetőség áll majd rendelkezésükre, illetve, hogy egyes művészek nem tartják 

majd be a követelményeket, és a kiállításokért önként lemondanak a járadékról.

• Kevesen foglalkoznak úgy a művészekkel, mint egy hivatás gyakorlóival, így eléggé 

feltűnő a legújabb könyvetek címe, A tányérmosótól a festőgrófig (Jürgen Raap: 

Vom Tellerwäscher zum Malerfürsten). Az amerikai álmot megidéző szófordulat 

ebben a művészeti kontextusban idegenül hangzik. 

• A probléma az, hogy senkit sem érdekel a művészélet hétköznapi valósága. 

Sokat olvashatunk és hallhatunk a művekről, illetve a művészek életmódjáról. Ez 

érdekli a közönséget, de a nehézségekkel — hogy például mi történik, ha valaki 

erre alapozza a megélhetését — senki sem foglalkozik. Sokakban él egy közhelyes 

elképzelés a művészek bohém világáról, mivel nem ismerik a pénzügyi háttért. 

Nem véletlen az alacsony, 5%-os megélhetési kvóta. 

A kérdésedben idézett könyv egyfajta „kisokos” a szcéna veszélyeiről és a siker 

titkáról. Praktikus tanácsokat nyújt a katalóguskészítés, kiállításszervezés és 

sajtófellépés terén. Hasonló kérdésekkel foglalkozunk azokon a szemináriumo-

kon is, amelyeket 1991 óta Ulaf Zimmermannal szervezünk. Szakmai előadókat 

hívunk meg, és a fő hangsúlyt a művészek kommunikációs készségeinek fej-

lesztésére helyezzük. Ezek a workshopok annak idején még egyedülállóak voltak 

Németországban, akárcsak a pályázatok nyilvános közlése. Az eseményekért 

természetesen kénytelenek vagyunk részvételi díjat kérni. 

• Milyen megoldást látsz arra az általános problémára, amikor 35 éves művészek — 

bár még nem váltak eléggé sikeressé — kiszorulnak a díjakra, pályázatokra jelentke-

zők köréből a korhatár miatt? 

• Ezt Németországon is tapasztalni: a 35 éves korhatár olykor megkerülhetet-

len nehézségeket okoz, mivel az intézetek a művészek pályakezdésének támo-

gatására koncentrálnak. A középkorú művészek számára — bár még ott vannak a 

művészeti díjak — ez gyakran azt jelenti, hogy más munka után kell nézniük. Aki 

fiatalon kezd el a szcénában működni, annál a galériák fokozatosan feltornászhat-

ják az árakat, idősebb művészek esetében sajnos be kell kalkulálni, hogy kevés idő 

van erre az áremelésre.

• Sokan kényszerülnek más területeken munkát vállalni, ami még gyakran kapcso-

lódik a művészeti tevékenységhez, de már nem felel meg a szabad művészi alkotás 

követelményeinek. 

• A probléma lehetséges megoldását egy, az eladáson túli, lehetőleg rend-

szeres és stabil bevételforrásban látom. Ezt a célt szolgálta volna a meghiú-

sult kiállítási díj is. Hollandiában ideiglenesen megvalósult egy modell, amely 

a művészeknek biztos keresetet nyújtott: mindenki, aki munkákat készített 

és adott el, kiállításokon vett részt (tehát hivatásos művészként működött), 

havi rendszerességgel állami támogatásban részesült. Ellenszolgáltatás-

ként évente egy alkotás az állam tulajdonába került. Sajnos ez a koncepció is 

elbukott a gyakorlatban. Hirtelen megnőtt a művészek száma és rengeteg — 

többnyire kevésbé kvalitásos — mű zúdult az államra, amelyet tárolni és óvni 

kellett. 

• Mondhatni, hogy a koncepció ismét a művészek hozzáállásán hiúsult meg, de 

azért azt is meg kell állapítani, hogy egy nagyon idealisztikus, szép gondolatról 

beszélsz. 

• Akkor még messzebb megyek. A probléma hosszútávú megoldását egy alap-

bér bevezetésében látom, amely minden embert egyenlően és egységesen illet. 

Egy úgynevezett „polgárpénz” (Bürgergeld), egy feltétel nélküli alapösszeg lenne, 

amely biztosítja egy alapszintű megélhetés lehetőségét. Szerintem ez nem egy 

szocialista, hanem egy szociális érzékenységre valló gondolat, ami sok mindenre 

megoldást nyújtana. Az emberek természetüknél fogva dolgozni fognak, több 

pénzt akarnak majd keresni, így fennmaradnának a különböző társadalmi réte-

gek. A nagy többség munkához látna, a művészek például felszabadulnának az 

önfenntartás terhe alól, s figyelmüket a piaci érvényesülés helyett ismét a művé-

szet felé irányíthatnák. Senki sem kényszerülne az utcára, senkinek sem kellene 

embertelen körülmények között élnie. 

• Ezt az elképzelést már többen felvetették, de  

a gyakorlatban megvalósíthatatlannak bizonyult. 

• Werner Götzre, a DM drogériaüzlet alapító-

jára hivatkozom, aki megalapozta az ún. „fel-

tétel nélküli alapjövedelem” elméletét. Tudom, 

hogy egy idealista elképzelést követek, mégis 

érdemes rajta elgondolkodni. A finanszírozás 

kérdését elsősorban az adminisztrációs költsé-

gek elmaradása oldja meg, mivel nem komp-

likált modellek alapján számolják és juttatják 

az állami támogatásokat. Mindenki egyenlően 

részesül a szubvenciókból. 

• Ha jól értem, azt mondod, hogy kapjon egy diák 

ugyanannyit, mint egy egyedülálló anya. 

• Arra célzol, hogy ez igazságtalan? Szerintem 

ez így igazságos. A gazdagok kapjanak ugyan-

annyit, az állam számára mindenki legyen 

egyenlő. Természetesen a tulajdont, az örö-

költ tőkét nem lehet szétosztani, így fennma-

rad a szegények és gazdagok közti szakadék. 

A gyerekek utáni támogatás (Kindergeld) már 

ezen az elven működik: mindenkinek ugyanaz 

az összeg jár, ezt kell a felnőttekre kiterjeszteni. 

Tudom, hogy ez egy álom, de főleg a művészek 

és a szabad foglalkozást választók helyzetét 

könnyítené meg. Ilyen lehetséges modellekben 

gondolkodom, hiszen tudom, a pályázatok és a 

mi segítségünk nem elég ennyi művész anyagi 

helyzetének biztosítására. 
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