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A Kortárs Galériák Egyesülete egy olyan non-profit szervezet, amely a kereskedelmi 
tevékenységet folytató galériák összefogásával azért jött létre, hogy a kortárs magyar 
műkereskedelem fejlődését elősegítse, képzőművészetünket a hazai mellett a nemzetközi 
színtéren is bemutassa, elismertesse. 
 
A 2010-ben újjáalakult Egyesület az idén már aktívan tevékenykedett céljai megvalósítása 
érdekében. Az elmúlt fél évben a hazai műtárgypiac továbbfejlődése érdekében párbeszédet 
kezdeményezett a szakma jelentős képviselőivel, többek között intézményvezetőkkel, 
valamint az állami kulturális szervezetekkel, melynek eredményeként számos 
együttműködési lehetőség rajzolódott ki a szcénán belül.  A kapcsolatfelvételek és a 
párbeszéd eredményeként az Egyesület nemzetközi projektjei magvalósítását a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium is felkarolta, emellett munkáját a magánszektor egyik legfontosabb 
szereplője a Horváth Művészeti Alapítvány 3 évig fogja támogatni. 
 
A kortárs magyar műtárgypiacról és az egyesület tevékenységéről a hazai lapok mellett 
júliusban a New York Times magazin is beszámolt. A szeptemberben Barcelonában 
megrendezett Talking Galleries elnevezésű, kifejezetten galériáknak rendezett első 
nemzetközi konferencián az Egyesület is képviseltette magát. 
 
Sikeres nyári program valósult meg az egyesületi taggalériák összefogásával Tihanyban 
Artplacc névvel a Mono Galéria szervezésében, mellyel a szervezők hagyományt 
szeretnének teremteni. Az idei pozitív eredmények remélhetőleg megkönnyítik majd az újabb 
szponzorok megnyerését; az előkészítésre szánt hosszabb idő pedig gazdagabb program 
összeállítását teszi lehetővé jövő augusztusban. 
 
Egyesületünk tagjainak több mint fele - acb, B55, Deák Erika, Godot, Dovin, Inda, Faur Zsófi, 
NextArt, Mono, MissionArt, Molnár Ani, Videospace, Viltin - szerepel az Artmarket Budapest 
vásáron. Az esemény 2011. október 27. és 30. között kerül megrendezésre a Millenáris 
Parkban. Az Art Market Budapest elsődleges célja a régió kortárs művészete és művészeti 
piaca ismertségének és elismertségének megerősítése, az itt található képzőművészeti 
választék felé irányuló belső és külső érdeklődés felkeltése. A vásár egyszerre kíván 
művészeti, társadalmi és társasági esemény lenni, amely látványos és élvezetes formában 
teszi Közép-Kelet-Európa képzőművészetét könnyen hozzáférhetővé a széles közönség 
illetve a helyi és külföldi műértők számára egyaránt.  
 
A Kortárs Galériák Egyesülete továbbra is 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 2011-es év első felében 11 magyar galéria szerepelt 11 különböző európai és tengerentúli 
vásárokon. A második félévben 3 galéria vesz részt további 3 különböző nemzetközi 
vásáron, így összesen 14 vásáron voltak jelen az idén hazai galériák. Szeptemberben a 
Knoll Galéria az Art Moscow-on valamint a Molnár Ani Galéria a Preview Berlin vásárokon 
képviselt magyar művészeket, a novemberben megrendezésre kerülő Paris Photo vásáron 
az ott 1999 óta folyamatosan kiállító Vintage Galéria fog részt venni.   
 



 
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, Knoll Galéria, Körmendi Galéria, 
Mission Art, Molnár Ani Galéria, Mono Kortárs Galéria, NextArt Galéria, Peter Wilhelm Art 
Center, Faur Zsófi 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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