
 
 

 

 

Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete  

 

2011 első félévi sajtóközlemény 

 

Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete az egyetlen olyan non-profit szervezet 
Magyarországon, amely a kereskedelmi tevékenységet folytató galériák összefogásával a hazai kortárs 
műtárgypiac elismertségének és fejlődésének előmozdítását tartja elsődleges célkitűzésnek. Az Egyesület 
ugyanakkor a tagok érdekeit nemcsak a magyar, hanem a külföldi műtárgypiacokon is képviselni kívánja a 
jövőben. Az Egyesület szerepe nélkülözhetetlen a kortárs képzőművészeti szcénán belüli kommunikáció 
megteremtésében és élénkítésében. Iránymutatást nyújt a gyűjtők számára, hiszen a 20 taggaléria közel 
300 különböző generációkhoz tartozó, élvonalbeli képzőművészt képvisel. Ahhoz, hogy egy galéria az 
Egyesületbe felvételt nyerjen, minimum két éves múlttal és komoly kiállítási portfolióval kell rendelkeznie. 
A tag-galériák mindegyike a kortárs művészet népszerűsítését, képviselt művészeinek hazai és külföldi 
megismertetését tartja szem előtt. 

A 2010-ben újjáalakult Kortárs Galériák Egyesülete az idén tovább bővítette taglétszámát és a 
vezetőségben év elején bekövetkezett változások után megújult erővel, friss célkitűzésekkel lép a kortárs 
képzőművészeti élet gyakorlati színterére.  

Az Egyesület az elmúlt hónapokban a hazai műtárgypiac továbbfejlődése érdekében párbeszédet 
kezdeményezett az állami kulturális szervezetekkel és javaslatokat terjesztett elő. Az Egyesület küzdeni 
szeretne a műtárgypiac rendezetlen jogszabályi háttere miatt kialakult anomáliák megszüntetése 
érdekében. Így például többek között javasolta a kortárs művek 25%-os ÁFA kulcsának csökkentését, 
valamint azt, hogy a kortárs műtárgyak bizonyos kritériumok alapján legyenek leírhatók cégeknek, 
magánszemélyek pedig kaphassanak adókedvezményt kortárs műtárgyak vásárlása esetén. A 
nemzetközileg is működőképes jogi háttér megteremtéséhez illetve a hazai galériák nemzetközi 
műtárgypiacra történő integrálódásának érdekében fontos az Egyesület kommunikációja más, hasonló 
külföldi szervezetekkel, első lépcsőben a közép-kelet-európai régióban.  

Magyarországon az elmúlt években erősödött a figyelem a kortárs képzőművészet iránt, növekedett a 
műgyűjtés iránti érdeklődés, amit elsősorban azok a professzionális kereskedelmi galériák szorgalmaznak, 
amelyek az Egyesületben összefognak. Hazánkban jelenleg évente mintegy 100 hallgató végez 
képzőművészként, az elhivatott tehetségek számára kulcsfontosságú a galériás rendszer léte, hiszen a 
kortárs galériák kiemelkedő szerepet játszanak a magyar képzőművészeti életben, művészeket fedeznek 
fel, támogatnak és menedzselnek Magyarországon, ugyanakkor nemzetközi kiállításokon, 
csereprogramokon és külföldi művészeti vásárokon is képviselnek jelentős számú művészt.  

A kortárs művészet egy rendkívül eleven fóruma az érték-teremtésnek, valamint az országok és kultúrák 
közötti kommunikációnak, amiben az Egyesület döntő szerepet szeretne vállalni. A kultúra nemzetközi 
reprezentációja nagyon fontos eleme az országimázs építésének, Magyarország pozitív nemzetközi 
megítélésének. A Kortárs Galériák Egyesülete ezért különleges hangsúlyt fektet a taggalériák külföldi 
művészeti vásárokon való részvételének támogatására, hiszen a galériák közös célja a magyar 
képzőművészet bekapcsolása a nemzetközi kortárs műtárgy kereskedelembe. A célkitűzések gyakorlati 
megvalósítása érdekében az Egyesületen belül külön nemzetközi vásár csoport alakult. 

 



Az elmúlt évek pozitív jelensége, hogy egyre több kortárs művészeti vásáron képviselik művészeiket a 
magyar galériák. Ez a növekvő tendencia a 2011-es év első felében is tapasztalható. A vásárok közül idén 
is a VIENNAFAIR bécsi kortárs művészeti vásár keretében május 12 és 15 között fogja képviselni 
művészeit a legtöbb -összesen 5- magyar galéria: acb Galéria, Faur Zsófi - Ráday Galéria, Inda Galéria, 
Molnár Ani Galéria, Viltin Galéria. Ez a vásár a földrajzi közelsége miatt is a leglátogatottabb a magyar 
műkedvelők körében.  

Örvendetes hír, hogy az idén június 15 és 19 között először szerepel magyar galéria a Vintage 
személyében a 42. alkalommal megrendezett Art Basel elnevezésű legrangosabb nemzetközi vásáron. A 
vásár látogatottsága meghaladta a 60 ezer főt a tavalyi évben. 

A legtöbb külföldi művészeti vásáron az év első félévében az Inda és a Viltin galériák szerepelnek, a bécsi 
vásáron kívül az előbbi az Armory Show szatellit vásáraként működő new yorki VOLTA Show-n és a 
franciaországi ArtParis-n, az utóbbi pedig a spanyol ARCOmadrid és az Art Dubai nemzetközi vásárokon.  

A Deák Erika Galéria az idén először szerepelt az ARTCOLOGNE nevű rangos kölni vásáron. Az acb 
Galéria másodszor képviseli művészeit az ART HK '11 vásáron Hong Kongban május 26 és 29 között. A 
Kálmán Makláry Fine Arts a Brafa'11 vásáron Brüsszelben, a NextArt Galéria a Scope Art Show-n mutatta 
be művészeit New Yorkban. A Kisterem Galéria pedig harmadszorra vesz részt az Art Basellel 
párhuzamosan zajló 16. LISTE vásáron.  

 

Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesület taggalériái:  

acb Galéria, Artel Galéria, B55 Kortárs Galéria, Deák Erika Galéria, Dovin, Godot Galéria, INDA Galéria, 
Kálmán Makláry Fine Arts, Kisterem Galéria, Körmendi Galéria, Mission Art, Molnár Ani Galéria, Mono 
Kortárs Galéria, NextArt Galéria, Peter Wilhelm Art Center, Faur Zsófi -Ráday Galéria, Várfok Galéria, 
Videospace Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria 

 

További információ:  

Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete 

H-1088 Budapest 

Bródy Sándor utca 22. 

Telefon: +36 1 327 0095, +36 30 212 8080 

www.kortarsgaleriak.hu     info@kortarsgaleriak.hu 
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