
 

 …”ha nem érzem, hogy valami autentikus, akkor nem tud 
lekötni”   - interjú Erdősi Anikóval 
 
Erdősi Anikót nem sokan ismerik, pedig New York-ban galériaigazgató. Anikó profizmusára 
jellemző, hogy az egész heti fárasztó művészeti vásáron szereplés után péntek este még 
bevállalta a velem való beszélgetést is, s bár egészen záróráig maradtunk a 86. utcai kávézóban, 
végig végtelenül szerény volt. Nem mindennapi története sokakat megihlethet. 
 
- Most jössz a Frieze New York vásárról. Nekem nagyon feltűnő volt idén, hogy mintha üldöznék 

a figuratív képeket, szinte csak absztrakt képet láttam... 

- Van egy absztrakciós fellendülés a piacon már évek óta, szóval nem most kezdődött.  

- Ez miért van szerinted? 

- Nem biztos, hogy tudom a teljes választ, de szerintem társadalompszichológiai okai is vannak. 

Ha visszanézel, az absztrakció a művészetben mindig olyan időszakokban erősödik fel, amikor 

nagy változások vannak. Most abszolút káosz van. Egy spirituális krízisben van a nyugati 

társadalom, vagyis Európa és Észak-Amerika. 

- Miért van ez a krízis? Amerre járok, mindenhol szép lakásuk, nagy autójuk van az embereknek, 

sokat utazgatnak... 

- Ez a fogyasztói kultúra felszínes perverzitása. Talán pont ez a baj, a túlzott fogyasztás. Minden 

a fogyasztói kultúráról szól, és mivel ez hajtja a gazdaságot, ez határoz meg mindent. Lehetnek 

aztán kanonizációs okai is, az európai modernizmus mozgalmainak az elmúlt években voltak a 

100 éves évfordulói… 

- A kubizmusnak… 

- A futurizmusnak…, sok mindennek. Lehet, hogy van egy ciklikusság is benne, az, ahogy 

társadalmakként viszonyulunk az évfordulókhoz. Sok fiatal művész ezekhez az irányzatokhoz 

nyúl vissza, akár filozófiai, akár formalista szempontból. 

- A Frieze-en majdnem hanyatt estem, amikor a bejárattól jobbra rögtön az első teremben volt 

egy 3 *6 méteres Alex Katz-absztrakt. Először is nem ismertem, másodszor ő egy portréfestő! 

- Katz-nak tenyleg nincs sok absztrakt képe... Ő az, aki ha figurális festészetről beszélünk, egy 

teljesen saját ösvényt taposott ki magának. Nem kapcsolódott mozgalmakhoz, nem is 

kezdeményezett egyet, ő önmagában egy intézmény. 
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- Kint voltál te is egy standon. Ilyenkor van időd körbemenni a művészeti vásáron? 

- Valamennyi... Holnap reggel (az interjú pénteken készült) egy órával korábban tervezek odaérni, 

és amikor még üres a vásár akkor gyorsan és hatékonyan tudom végigszkennelni, mert amikor 

nyitva van, mivel nagyon prominens helyen vagyunk, nem szívesen hagyom egyedül a 

kolléganőmet. A galéria nagyon sok pénzt fizet a vásáron való részvételért, és sosem lehet tudni, 

hogy mikor téved be egy nagyon fontos gyűjtő, kritikus vagy múzeumi kurátor… 

- Biztos nézted, hogy a vásárra megjelenő Art Newspaperben azt írták, hogy az "advance sales 

are the new normal", vagyis hogy már a vásár előtt eladnak sorozatokat a galériák. Ez csak 

nagyzolás? 

- Nem. Ez a trendiséggel függ össze. Vannak sztárművészek, akik nagyon mennek, és a gyűjtők 

várólistára kerülnek munkákért, ami egy kártékony és félrevezető tendencia. 

- Röhejes is valahol, nem? 

- Igen. Nézd, ennek a tendenciának része volt abban, hogy úgy döntöttem 2015-ben, hogy most 

egy kicsit pihentetem a kortárs művészeti piacot. Ami vicces, hogy most is egy kortárs művészeti 

vásárról jövök… A mi anyagunk nem kortárs, de három éve - ami az én első évem volt itt - 

meghívták a galériát, és megint a Frieze-en találtam magam… Pont amikor azt mondtam, hogy 

köszönöm szépen, ennyi volt, és a piac történelmi anyaggal foglalkozó szegmensébe menekültem, 

az első vásár, amin ott találom magam, az Armory Show, a második pedig a Frieze New York 

volt, ami elég ironikus. 

- Rendben, de én egyáltalán nem tiltakoznék, ha itt dolgoznék... Mitől rossz most kortárssal 

dolgozni? 

- Nagyon rossznak találom az itteni kortárs művészeti piac klímáját. Mindig is exkluzív volt a 

kortárs piac, de valahogy a fogyasztói kultúrát a perverzitásig duzzasztották. Ehhez jött a Wall 

Street és a hírességek kultúrája a 90-es években, ami lassanként átalakította a művészeti térképet 

olyan szinten, hogy itt már alig lehet művészeti világról beszélni. Csak művészeti piac van. 

Korábban sok nonprofit galéria volt New Yorkban. Amikor én idejöttem még volt egy művészeti 

világ, ami nem volt ennyire piacorientált, iletve nem csak a piacot szolgálta. Létezett egy sznéna, 

ami a diskurzus, a kritikai megközelítés, a művészek által vezetett galériáknak adott helyet. Amik 

maradtak, nagyjából három darab, azok gyakorlatilag zárványokként léteznek. Mindent átvett a 

piac. Az pedig a késői kapitalizmus minden rossz tendenciáját tükrözi és egyben felnagyítja. 

- Volt az a borzalmas videóklip Jay-Z-vel és Beyoncével, akik kibérelték a Louvre-ot... 

- Az egy nagyon sokrétegű és érdekes történet, sokat írtak róla. De igen, egyetértek, hogy ez az 

eset jól jelzi azt, hogy amit én itt New Yorkban a művészeti piacon érzek, a hírességek és a 

pénzvilág kultúrája, az dominánsabb jelenleg, mint maga a művészet vagy a tartalom. Az, hogy 

sztárművészek vannak, akikhez várólisták vannak, csak a kultuszról szól. Ha én egy sztárművész 

vagyok, és te szeretnél egy művet tőlem, akkor azt mondják, hogy ok, felrakunk a várólistára, és 

attól függően (és ezt most nem ironikusan mondom), hogy mennyire vagy fontos, vagyis 

meghatározó figura, úgy kerülsz a várólista elejére vagy végére. Pénz és hatalom, minden erre 

hegyeződik ki, és ez borzasztó rosszat tesz a kultúrának. New Yorkot ez nagyon megváltoztatta. 

Persze mondják, hogy New York mindig is sokat változott, és lehet, hogy természetes, hogy 10 

év alatt teljesen megváltozik a város, de nem mindegy, hogy milyen irányba változik, és amilyen 

irányba tart, az nekem nem a világom, úgyhogy része vagyok, de néha azt érzem, nem tudok vele 

azonosulni. 

- Akkor ezért akartál váltani már korábban. 

- Igen, 2015-ben hagytam ott az előző pozíciómat azzal hogy most egy ideig nem fogok kortárs 

művészeti piacon dolgozni. Nem is dolgozom kortárs művészeti piacon, úgyhogy ez most egy 

érdekes hét, hogy pont itt vagyunk. 
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- - Miért pont a Donald Ellis galériához mentél? 

- Amikor elhatároztam, hogy szünetet tartok, elmentem a NYU Egyetemre művészeti szakértő 

képzésre, ami valahol az igazságügyi szakértő és az értékbecslő között van. Ez a szakma nem létezik 

Magyarországon, egyszerűen azért, mert ott a filantrópia nem egy iparág. Itt Amerikában az, és ezért 

nagyon sok ehhez kapcsolódó szolgáltatás van. Itt, ha valaki megvesz egy festményt, az árát 100%-

ban leírhatja az adójából. Aztán biztosítást köt rá. A biztosító 2-3 évente kér egy értékbecslést, mert 

a piac folyamatosan változik. Vannak esetek, ahol évente fel kell becsülni egy-egy gyűjteményt, 

mert a biztosítónak és a gyűjtőnek is fontos, hogy mindig az aktuális értéken legyen biztosítva. 

Vásárolgat képeket, aztán 20-30 év múlva nyugdíjba megy, eladja a cégét vagy átörökíti és lehet 

hogy eladja a gyűjteményt is, vagy egy múzeumnak adományozza. Ha talál egy múzeumot, ami 

elfogadja, akkor az adomány akkori értékének 100%-át leírhatja az adódból, immáron másodszor is. 

Ez kicsit érthetőbbé teszi, hogy miért ennyire más itt a műtárgypiac. Nem csak azért, mert az 

amerikaiak annyira civilizáltak és műveltek - ez alapvetően egy elég barbár kultúra az európaihoz 

képest -, hanem azért, mert a 70-es években egy bizonyos politikai háttér miatt úgy döntöttek, hogy 

a filantrópiát így fogják ösztönözni. És ez jól sikerült. Magyarul: nem azért adományoznak és 

vesznek művészetet az amerikaiak, mert annyira felvilágosultak és műveltek, hanem egy adópolitikai 

logika van mögötte. Ez egy iparágat hozott létre, ahol az olyan szakmák, mint a műtárgy-értékbecslő, 

egy keresett szakma. 

- Tehát ezt akartad csinálni? 

- Képzettségem szerint tudnám, de teljes állásban nem akarom. 

 

 
 

- Pedig izgalmas lehet, hogy bemehetsz gazdag emberekhez, szép képeket nézel… 

Az első 10 percben igen. Egy idő után ez csupán kutatást, adatbázisokban való kutakodást jelent. 

Vannak érdekes elemei, pl. a mű korábbi életének kikutatása, de a munka 80%-a ár-adatbázisok 

nyálazása, hogy most éppen hogy áll pl. a Basquiat piac… Gyorsan mechanikussá tud válni, és 

nagyon örülök, hogy a piacelemzési részt nem kell mindennap csinálnom… A program vége felé 

elkezdtem munkákat nézegetni, és felbukkant ez az állás.  
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- Elküldtem az jelentkezésemet, de nem vártam, hogy lesz belőle valami, mert annyira más terület, 

ahol semmi tapasztalatom nem volt, tehát egy vaklövés volt, illetve egy tesztkör, amiből az lett, 

hogy behívtak egy találkozóra, ami nagyon jól sikerült. Meglepő módon több közös pontot 

találtunk és végül felajánlották nekem a munkát. Ami bevonzott, az a website-on lévő műtárgyak 

voltak. Elég intuitívan működöm, és nagyon érdekes, hogy az előző munkahelyemen is az 

történt, hogy amikor hallottam, hogy keresnek munkatársat, rámentem a galéria website-jára, és 

máig emlékszem arra a két képre, ami megfogott és amiből az egyik végül a falamon kötött ki. 

Amikor már 5 éve voltam a galériánál és a főnököm megkérdezte, hogy mivel honorálhatná ezt 

az évfordulót, akkor azt a képet választottam. 

- Most két irányba kell elmenni, ez nehéz lesz… Egyrészt szeretném tudni, hogy épül fel egy napod, 

másrészt viszont az is érdekel, hogy szerinted te jól menedzseled-e magad? 

- Hogy jól menedzselem-e magam? Egy dolog nagyon világos lesz, ha nem ott élsz, mint ahonnan 

való vagy. Nekem itt Amerikában vált világossá, hogy mennyire európai vagyok. Korábban 

viszonyítási pont hiányában sosem gondoltam erre. Kb 10 év alatt kiderül, hogy valaki mennyire 

tud asszimilálódni, és mennyiben marad az, aki ott volt, ahonnan jön. Nekem ennyi idő kellett, 

hogy rájöjjek, mennyire európai vagyok. Válaszolva a kérdésedre, nem menedzselem magam úgy, 

mint egy amerikai, mert ők ezt tanulják a bölcsödétől kezdve, ezt előbb tanulják, mint azt, amivel 

foglalkoznak. Mivel a fő szempont az, hogy eladják magukat, ebből az is következik, hogy az 

amerikai nagyon sok értelemben látványkultúra. Mindenki nagyobbat, többet projektál és ígér, 

mint amit tud vagy elbír. Mi ezt nem csináljuk Európában. Kelet-Európában pedig még alá is 

értékeljük magunkat. A döntéseim nem fejből jöttek, hanem zsigerből. Ez sem tipikus az amerikai 

kultúrában, sőt! Sokszor éreztem magam elveszve, sokszor volt szerencsém, de mindig keményen 

dolgoztam. 

- Egyébként ez az, amit mindenki elfelejt nálunk, hogy a tehetség önmagában még semmi. 

Közelítsünk most a napi munkához. Egyáltalán milyen munkák vannak egy galériában? Hogyan 

alakul egy tipikus napod? 

- A pozícióm szerint galériaigazgató vagyok. Az előző helyemen is az voltam, csak ott más volt a 

struktúra. Ott volt öt munkatárs, akiket igazgattam az eladásokon kívül. Mint a galériákban 

általában, volt egy ‘registrar’, aki adminisztrál, kezeli a raktárkészletet, csomagolást, szállítást 

felügyel, egy archivista, aki a digitális képekanyagot kezeli, website-ot frissít, prezentációs 

anyagokat készít elő, sajtóval foglalkozik stb. Általában van egy vagy több munkatárs, aki csak 

eladással foglakozik. Ezek a tipikus galériapozíciók, és a galériaigazgató ezeket fogja össze. A 

jelenlegi pozíciómban a galériának nincs nyitvatartási ideje, hanem egy privát eladóhely, ahol 

bejelentkezés alapján fogadunk klienseket, tehát rugalmasabb és egyben kiszámíthatatlanabb 

munka, de koncentráltbb is: több idő jut a kutatásra, információgyűjtésre és az eladási 

stratégiákra… 
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- Ahogy néztem, nem is annyira magánembereknek adtok el… 

- Sok múzeumi eladásunk van, ez az anyagból is adódik, hiszen történeti műtárgyakkal 

foglalkozunk, de a műtárgyak 80%-a magángyűjteménybe kerül. Csak azokat nem rakhatjuk fel 

a honlapra, a diszkréció kulcsfontosságú ebben a szakmában. A napi működés dinamikája nagyon 

más, mint az előző helyen. Itt nincs csapat. Nem is hiányzik a napi menedzsment, mert az 

önmagában kiteszi egy ember munkaidejét. Sokkal inkább az eladásra van kihegyezve ez a 

munkakör. Elsősorban a galerista hírneve és szakmai háttere miatt találnak meg minket a vevők, 

de a website-on keresztül is, illetve a vásárokon találkozunk kliensekkel. Az ügyfélkör fele 

visszatérő, fele új kliens. Nagyjából. Folyamatosan dolgozni kell a kapcsolatokon. Attól függően, 

hogy mit állítunk ki éppen vagy milyen új anyagunk van, sokszor célirányosan keresünk meg egy-

egy gyűjtőt, múzeumot. 

- Abba van beleszólásod, hogyan gyűjtitek össze az anyagokat? 

- Az, hogy honnan, az kialakult, de azt, hogy mit, abban valamilyen szinten igen. A jelenlegi 

tudásom ezen a ponton eltörpül Donaldé mellett, akinek 40 év szakmai tapasztala van. Viszont 

vannak olyan területek, ahol már otthonosabban mozgok, és ha azokkal kapcsolatban bukkan fel 

valami, akkor átküldi, hogy én mit gondolok. Mivel a kortárs és modern gyűjtőket is próbáljuk 

megcélozni, a 19. századi anyaggal kapcsolatban van jelenleg a legtöbb beleszólásom, mivel azt 

a piacot jól ismerem. 

- Beszéljünk a hamisítványokról egy kicsit. Már a suli kapcsán is meg akartam kérdezni… 

- A legizgalmasabb óráim a hamisítványokról szóltak, sőt az egyik legérdekesebb része a 

programnak az évente megrendezett NYU Art and Crime konferencia, ahol nagyon érdekes 

dolgokról lehet hallani. Abban az évben, amikor én voltam, megtudtam például, hogy az FBI-nak 

van egy viszonylag új művészeti részlege, még ha csak 5 ügynökkel is. New York-ban van a 

központjuk. Az előadás után meg is kerestem az előadó ügynököt, hogy mi a jelentkezési 

procedúra… (nevet). 

Ezen a konferencián általában nagyon sok szó esik a második világháborúról, ott gyakran 

megtörik az európai műtárgypiacon megfordult műtárgyak története, kaotikussá válik, a mai napig 

sok a pereskedés.  

- Szerintem Pesten legalább 80% a hamisítványok aránya a műkereskedelemben. A te területeden 

milyen lehet a hamisitványok aránya? 

- Nem tudom. 

- De nagy? 

- Nem hiszem. A mi területünk annyira pici, annyira specifikus, hogy nem hiszem, hogy nagy 

lenne az arány. De előfordul. Ha a műtárgypiac egészéről beszélünk, a Ming-dinasztiából 

származó kínai porcelánoktól Picassón, vagy Modiglianin keresztül, akkor elmondható, hogy 

egyre több a hamisítvány. A jelenlegi munkám első hónapjaiban történt, hogy úton egy 

Metropolitan Múzeum-megnyitóra, megkérdeztem a főnőkömtől, hogy szerinte a Múzeum 

gyűjteményében vannak-e hamis Yup’ik (Inuit népcsoport Alaszkában, akiket régen Eszkimónak 

hívtak, ami politikailag inkorrekt) maszkok. Kb fél perc gondolkodás utan válaszolt, hogy 9 ilyen 

maszkjuk van, 6 épp megnézhető az állandó kiállításon, és abból 4 hamis. Na ilyen az, amikor 

ismered a területedet. Kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, hogy azok hamisítványok, mire azt 

válaszolta, hogy “nem tudok hogy válaszolni erre a kérdésre”. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy 

ehhez kellett a 35 év, hogy egyre több hasonló műtárgyat lásson, hogy finomodjon a szeme… Az 

én szemem még nem áll rá erre, de vannak olyan mikroterületek, ahol most már biztosabban 

tájékozódom. 

- Amúgy hogy kerültél Amerikába? 

- Viszonylag korán tudatossá vált számomra, hogy azt a fajta kíváncsiságot, ami bennem volt, 

nem fogom tudni Magyarországon kielégíteni. Már csak azért sem, mert ez egy annyira szűk 

terület: művészet, azon belül is kortárs művészet, ezzel kb. párszáz ember foglalkozik az 

országban. Ez azt jelenti, ha aktív vagy, akkor kb két éven belül mindenkit megismersz. 
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Nekem éhségem volt többre, és valahogy mindig tudtam, hogy nemzetközi életet szeretnék élni, 

igaz, Európában gondolkodtam. Az unokanővérem beadta a nevem a zöldkártya lottóra, komoly 

szándék nélkül, és kihúzták a számomat. Mindenki azt mondta, ez egy nagyon nagy lehetőség, 

sokan a fél karjukat odaadnák ezért, én viszont Michael Moore-filmeken szocializálódtam, tehát 

voltak fenntartásaim… Amikor elmentem a követségre, sose felejtem el, az USA éppen 

Afganisztánt bombázta. Nagyon sok ellenérzésem volt, aztán két művészettörténész baráttal 

eljöttünk New York-ba két hétre. Az első hét végére zsizsgett a fejem, és mivel ott volt a 

kezemben a zöldkártya, úgy döntöttem, hogy mégis érdekel a dolog. Sokakat ismerek, akin 

nagyon akartak idejönni, és jöttek is, de sokáig nem volt vízumuk… Egy angol barátőm például 

már itt él 20 éve, és még mindig nincs zöldkártyája, pedig már kifizetett vagy 20 000 dollárt 

ügyvédeknek... Így kerültem New Yorkba, és nem is igen mozdultam ki innen. Itt mindenki 

munkamániás, belekerül a mókuskerékbe, és azt érzi, hogy nem lehet kiszállni. Van egy olyan 

illúzió, hogy ha kiszáll, akkor nélküle nem menne tovább a rendszer, pedig dehogynem. 

- Kik azok a New Yorkiak, akik inspirálnak? Nekem pl. nagyon szimpatikus volt Kurt Vonnegut 

és Lee Stinger sztorija, vagy akár Patti Smith könyve is... 

- Rátapintottál. Számomra Patti Smith kultuszfigura. Ha ki akarok emelni egy olyan művészt, 

aki már hosszabb ideje befolyásol intellektuálisan, érzelmileg és zsigerileg is, az ő. A zenéjét 

ismertem, de a fényképeit és rajzait 2004-ben láttam először Münchenben a Haus der Kunst-

ban. Épp tegnap volt koncertje, de már rég eladták a jegyeket, nem is tudtam volna menni. Patti 

Smith koncertekre 6 hónappal előre kell jegyet venni, de már háromszor láttam, rajta vagyok 

mindenféle detektívvonalakon, mert kb 10 perc alatt eladják a jegyeit.  

- Én egyedül a Kölykök című kötetét olvastam, és most vásároltam meg az M Traint. Kit szeretsz 

még? 

- David Hammonsot, ő egy afrikai-amerikai művész, aki kevés, de annál fontosabb művet készít. 

Konceptuális hátterű, de anyagiságukban nagyon erősek a munkái. Aki most legfrissebben 

érdekel, egy libanoni művésznő, költőnő, aki 96 éves és Párizsban él. Etel Adnan-nak hívják. 

Évekkel ezelőtt láttam egy festményét valahol, már nem emlékszem, hol. Rákerestem, és láttam, 

hogy költő. Elkezdtem olvasni, és nagyon tetszett, rákaptam.  

- Én most több alkotóval vagyok olyan viszonyban, hogy régen nagyon szerettem, de már nem 

érdekel annyira. Legutóbb épp Dan Perjovschinak jelent meg kötete, de már nem vettem meg. 

Veled is előfordul ilyen? 

- Persze. Ez egy egészséges dolog, hogy változunk. Idővel érettebbek és remélhetőleg 

bölcsebbek leszünk, pszichológiailag, intellektuálisan máshol vagyunk és másra van 

szükségünk. Ahogy változunk, úgy keressük az újabb témákat, hangokat, irányokat, ami épp 

akkor vonz minket. Ezen kívül nagyon kevés olyan alkotó van, aki divatosságtól, trendektől, 

mozgalmaktól, mindentől függetlenül úgy tud a saját útján menni, hogy autentikus marad. 

Nekem ez az első szűrőm: ha nem érzem, hogy valami autentikus, akkor nem tud lekötni. 

- Ezt te mindig átlátod? Én nem mondanám, hogy mindig 100%-osan érzem, hogy valami póz-

e, vagy autentikus. Ott vannak mondjuk a Gagosian csillogó-villogó kiállításai... 

- Ó, én azokon úgy látok át, mint az üvegfalon… (nevet) Ha valamire jó 15 év a New York-i 

művészvilágban akkor erre igen!… Nem árt észbem tartani, hogy ha valamiben nyakig benne 

vagyunk, akkor máshogy nézzük, mint amikor rálátásunk van kívülről... Én tisztában vagyok 

vele, hogy itt élve, ezekkel az impulzusokkal, napi rutinnal, kommunikációs dinamikával, 

amikben benne vagyok, folyamatosan ki vagyok téve annak az illúziónak, hogy New York a 

világ közepe. Ami itt történik, az a legizgalmasabb, a legfontosabb…etc. Ez egy abszolút 

egocentrikus gondolkodás ami szinte észrevétlenül ránkrakódik. Gyakran azt veszem észre, 

hogy amikor egy asztaltársaságnál, más kontextusból jövőkkel beszélgetek, mondjuk ausztrál 

ökológusokkal, megnyílik egy világ, ami tükröt tart, hogy itt mennyire New York-centrikusan 

látjuk a világot. New Yorkban sokan meg vannak győződve hogy a világ közepén vannak, és 

kevesen látják be, hogy ez is csak egy központ a sok közül.  

Kuli 

 

 
 
 


