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Kedves Olvasó!

„A kultúra kertjében járva egy létszférával közelebb 
kerülünk ahhoz a világhoz, amelyet felemelőnek ne-
vezhetünk.” – írta Makovecz Imre építész, a Magyar 
Művészeti Akadémia megálmodója, az MMA alapí-
tó örökös elnöke. Az akadémia célja, hogy e kertet 
minél otthonosabbá és minél tágasabbá varázsolja. 
Ennek érdekében folyamatosan szélesíti „szellemi 
holdudvarát”, egyre újabb partnereket keresve, 
újabb és újabb művészgenerációkat támogatva. 
E tárlat a magyar kultúra kertjében egy hosszabb 
távú, tudatos építkezés gyümölcse: az MMA 2011-
ben történt köztestületté válása óta nem kisebb 
célt tűzött ki maga elé, mint hogy lépésről-lépésre 
kidolgozza művészéletpálya-modelljét.  Kezdődött 
ez a munka az akadémikusok életjáradékának beve-
zetésével, majd folytatódott a Nemzet Művésze díj 
létrehozásával, hogy a tagozati ösztöndíjak rendsze-
rével kiegészülve, a művészjáradék folyósításának 
megkezdése nyomán, 2018-ban az MMA Művészeti 
Ösztöndíjprogram is elindulhasson.
A három éven átívelő ösztöndíjprogram lehetősé-
get teremt arra, hogy a támogatott művészek az 
alkotásra, az elmélyült gondolatok megszületésére 
kellő időt fordíthassanak, hogy a pályázatukban 
megfogalmazott művészeti vagy kutatói munkára 
összpontosíthassák az energiájukat. 
Célunk egy olyan szakmai közösség létrejöt-
tének segítése, ahol a hasonló kihívásokkal 
találkozó művészek és szakemberek inspirálják 
egymást, megosztva egymással kérdéseiket és 
válaszaikat.
Bízunk benne, hogy egyre inkább atomizálódó, 
individualista korunkban – az anyagi segítségen túl 
– valódi közösség születhet e programnak köszön-
hetően! 
Az Essentia Artis végzett ösztöndíjasaink nagysza-
bású összművészeti kiállítása és programsorozata, 
az elmúlt három esztendőben született szellemi 
kincsek seregszemléje, amely híven reprezentálja a 
kortárs magyar művészeti élet rendkívüli gazdagsá-
gát, a hagyományok tiszteletét, egyben megújulásra 
való igényét.

Dr. Richly Gábor  
főtitkár
Magyar Művészeti Akadémia

B E V E Z E T Ő
Essentia
Artis
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JELENTKEZÉS

Köszöntő

Az Essentia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) művészeti ösztöndíjasainak összművé-
szeti kiállítása és programsorozata első ízben 
2023 márciusában kerül megrendezésre.  
A 2018-ban indult művészeti ösztöndíjprogram az 
MMA évente kiválasztott száz–száz, ötven évnél 
fiatalabb művésznek és művészetelméleti szak-
embernek nyújt három éven keresztül havi ösz-
töndíjat azért, hogy a pályázatukban meghatáro-
zott művészeti vagy művészetelméleti célkitűzést 
megvalósítsák. Azok az ösztöndíjasok szerepel-
nek a 2023-as Essentia Artis rendezvényen, akik 
ösztöndíjas időszakukat 2022-ben zárták le.

A különböző művészeti ágakban alkotók közös 
gondolkodása, a felelősségteljes művészeti
szabadgondolkodás vágya hívta életre bő harminc 
éve a Magyar Művészeti Akadémiát. A Művészeti 
Ösztöndíjprogram és az Essentia Artis rendez-
vény is összművészeti törekvés.  
Az építőművészet, a film- és fotóművészet,  
 az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a kép-
zőművészet, a népművészet, a színházművészet, 
a zeneművészet és a művészetelmélet mint  
a művészeti ösztöndíjprogram főbb irányai össze-
fonódnak a kiállításon és a programokban.

Az MMA a Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetet kérte fel a Művészeti Ösztön-
díjprogram koordinálására, így az Essentia Artis 
rendezvény megszervezésére, lebonyolítására is. 
Büszke vagyok arra, hogy ennyi kitűnő fiatal és 
középgenerációs művésszel dolgozhattam együtt 
az ösztöndíjprogramban és a rendezvénysorozat 
megvalósítása során. A kiállítás látogatóinak,  
a programokon részt vevőknek azt kívánom, hogy 
ők is részeseivé váljanak ennek a lelkesedésnek, 
hiszen a művészeti alkotás a teremtés folytatása. 
Ez a katalógus a résztvevő alkotók rövid bemutat-
kozását és az Essentia Artis rendezvény ismerte-
tését tartalmazza.

Dr. Csáji László Koppány
igazgató
MMA Művészetelméleti  
és Módszertani  
Kutatóintézet

Az Essentia Artis a Magyar Művészeti Akadémia 
művészeti ösztöndíjasainak ünnepe, amelynek 
keretében közel hetven művész bemutatásával és 
ugyanennyi programmal várjuk az érdeklődőket.

A programokat tematikus napok köré szervezzük 
ösztöndíjasaink, elismert művészeink és más 
felkért közreműködő vendégek szereplésével: 
A „Tiszta forrásból”, „Őrizni, használni, 
teremteni”, „A közösség ereje” és a „Kultúra 
és innováció” hívószavak köré szervezett 
programjainkon előadások, színházi produkciók, 
komolyzenei koncertek közül válogathatnak az 
érdeklődők. Emellett a kiállítótérbe szervezett 
kísérőprogramokkal és múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal tesszük érdekessé és 
befogadhatóvá a gyermekek számára is azt a 
csodálatos világot, ami a magyar művészet, a 
kultúránk.

Az Essentia Artis akkor válik igazi ünneppé, ha 
feladataink és az értelmiség alkotó-közvetítő 
felelőssége jegyében kijelöljük önmagunkban, 
hogy milyen módon kell a ránk hagyott kulturális 
örökségünkkel bánnunk.

„A mindentudásszerzés paradoxona, hogy minél 
többet tudunk, annál többről tudjuk, hogy nem 
tudjuk.” Mely értékeket szükséges hát mégis 
nyomatékosan átadnunk? Például –  
a teljesség igénye nélkül – Berecz Mihály vagy 
Káel Norbert Bartók-zongorajátékát, Kecskés 
D. Balázs szerzett zenéjét és Újhelyi Annamária 
klasszikus versfeldolgozásait, Bumberák Maja 
népmeseworkshopját, Bátor Anna, Navratil 
Andrea, Várnagy Andrea, illetve Zarándy Ákos 
gyerekedukációs programjait hallgatva, Vidák 
Anna ruhakölteményeit megismerve átélhetünk 
valamit abból, ami magyar identitásunk, ami 
irányt mutathat önmagunkban és a világban való 
eligazodásunkban.

Az Essentia Artis kiállítás és programsorozattal 
nem közönséget építünk, hanem közösséget. 
Azok közösségét, akik vágynak a kultúránk által 
való tartalmas kapcsolódásra. Kívánom, hogy 
összművészeti ünnepünk maradandó emlékeket 
és gondolatokat ébresszen mindazokban, akik 
megtisztelnek bennünket jelenlétükkel.

Az Essentia Artis programjai ingyenesen látogathatóak, de 
regisztrációhoz kötöttek. Látogasson el weboldalunkra, ahol 
tájékozódhat a programsorozatról és regisztrálhat a kivá-
lasztott programokra!

www.essentiaartis.hu

Kedves Vendégünk!

B E V E Z E T Ő
Essentia
Artis

Serfőző Krisztina
programigazgató 
Essentia Artis
MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
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Idén már a második végzős évfolyam 
zárókiállításával találkozhat a közönség, amely 
a 2019–2022 közötti ösztöndíjasok munkájáról 
igyekszik átfogó képet adni. Nyilvánvaló, hogy 
egy ösztöndíjprogramnak csakis hosszú távon, 
években, évtizedekben mérhető a sikeressége, 
ugyanakkor az alkotói támogatás hároméves 
periódusa komoly lehetőséget teremt az 
ösztöndíjasoknak az elmélyült munkára. A most 
kiállító művészek tehát egyszerre adnak számot 
az elmúlt néhány évben végzett alkotói munkájuk 
eredményeiről, ám ezzel együtt a kiállított művek 
magát az ösztöndíjprogramot is fémjelzik. 
Az évente száz, a művészet legkülönbözőbb 
területein alkotó és kutató ösztöndíjast most 
csaknem harminc kiállító képviseli a festészet, a 
szobrászat, a grafika, a design, a formatervezés, a 
fotó és a néprajz területéről.

A kiállítással párhuzamosan megjelennek a nem 
tárgyalkotó ösztöndíjasok munkái is; számos 
kísérőprogram, portfólióbemutató, előadás, 
szakmai műhelymunka, bemutató, tárlatvezetés 
formájában válnak láthatóvá az ösztöndíjas 
időszak eredményei.

Ez a sokszínűség és műfaji semlegesség a 
sajátossága a kiállításnak is, ahol a kortárs 
művészeteket foglalkoztató, számos releváns 
kérdés és aktuális probléma jelenik meg. 

A kiállított művek egy részére a hagyománnyal 
való reflexív viszony, az ezzel való tudatos, 
elmélyült munka a jellemző, legyen szó a 
szobrászati praxisról, a festői hagyományról, 
fotótörténeti kutatásról vagy néprajzi-
iparművészeti alkotásokról. Az egyéni 
élethelyzetek művészi átiratai, a közösségi 
emlékezet különféle adaptációi mellett 
egyaránt találkozhatunk konkrét társadalmi 
konfliktusok szituatív megközelítéseivel. 
Olyan elmélyült megfigyelések ezek, ahol 

a detektált problémák mellett ugyanolyan 
hangsúlyt kap a használt médium, a művészeti 
eszközök kelléktára, szakmai hagyománya. 
Egyes konkrét elbeszélések, mikrotörténetek 
lenyomatai közt fedezhetjük fel a festői 
nyelv, vagy éppen a szobrászat szabályainak, 
törvényszerűségeinek a kiterjesztésére utaló 
törekvéseket, a hagyományos művészeti 
médiumokból kiinduló határátlépéseket új 
anyagok, eszközök használatának irányába. S 
jóllehet a generációs kérdések, a családi kötelékek 
bemutatásának, vagy éppen a mélyszegénység 
ábrázolásának jellegzetes terepe a fotó, ahol 
egyfajta szociologizáló nyelvezet a fő ismérv: 
mégis, ezek közt az egyéni nyelvjátékok, a 
szubjektív dokumentarizmus sajátos karaktereit 
ismerhetjük fel. Más munkák közt a természet 
és a táj ökológiai megközelítései jelennek meg, 
melyek egyfajta diszkrét performativitással 
hívják fel a figyelmet akut társadalomfilozófiai, 
morális problémákra. A hagyomány értékeinek 
reflexív és felelősségteljes használata ugyanígy 
megjelenik a formatervezés, a dizájn, az 
iparművészet különböző alkotóinál is; 
népművészeti motívumok, ornamensek kelnek 
új életre a legkülönfélébb kontextusokban. A 
fejlesztő játékok, innovatív háromdimenziós 
technológiák jelentik azokat az irányokat, melyek 
lépést tartanak a legújabb mediális trendekkel.  
Egy olyan érzékeny tekintet jellemző ezekre a 
művekre, ahol éppen ez a látásmód erősíti fel a 
művek jelentését, rezonanciáját.

Őrizni – használni – teremteni

Essentia Artis: a Magyar Művészeti Akadémia művészeti 
ösztöndíjasainak összművészeti kiállítása és programsorozata 

Doboviczki Attila T.
kurátor,  
Essentia Artis

ÖSZTÖNDÍJAS
MŰVÉSZEK
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Munkáim a mozgás, a mozdulat logikájának 
megértésétől hajtva születnek.

Gyakran deduktív vagy éppen induktív 
módon jutok el felismerésekig, miután 
különböző témákat összekapcsolva azok 
összefüggéseire találok. A tánc nyelvezete 
közel húsz éve foglalkoztat, eleinte a balettet 
és a modern műfajokat kutattam, mostanában 
pedig a néptánc mozdulatai inspirálnak és 
foglalkoztatnak. 

Az emberi test mint kifejező forma fontos a 
számomra, mert minden, amit tapasztalunk 
abból, amit „egésznek” nevezünk, az a parányi 
viszont rendkívül komplex testünkön keresztül 
valósul meg. Ez a deduktív felfogásmód jellemzi 
munkáim jellegét, ahol a tér–ritmus–forma 
–anyag korrelációs viszony fogalmazódik 
meg. Számomra a korunkra jellemző anyagok 
használata vagy éppen a szokatlan módon 
megdolgozott anyagok is fontosak, mint 
például a papírgyurma vagy a különböző 
kompozitok, amik egyedi technikákhoz és sajátos 
anyaghasználathoz vezettek el.

Az ösztöndíjprogram alatt az emberi test 
mozgásaiból kiindulva az emberi testen belül 

zajló mikromozgással is elkezdtem foglalkozni, 
például a levegővétellel. Ezeknél a szobroknál 
az orvosi röntgenképre emlékeztető rajzolat 
és a kőzetek erezeteire hasonlító textúra 
fontos ábrázolásbeli elemmé válik. Számomra 
az erezetek irányított rajzolata, a rétegek 
egymásutánisága a forma keletkezésének irányát, 
dinamikáját képes megjeleníteni, megfogni.

Az ösztöndíjprogram következetes 
részbeszámolói segítettek rendszerezni 
gondolataimat az alkotási folyamat során. 
Mivel szintaxis módon is megfogalmaztuk 
programunkat, könnyebben mutathattuk be 
egymásnak munkáinkat még a keletkezésük 
alatt is. A részbeszámolók alkalmával 
beleláthattunk egymás munkamódszerébe, 
jobban megismerhettük egymást, ekképpen 
izgalmas és tanulságos találkozásokon vehettünk 
részt. Új kapcsolatokra tehettünk szert, ezáltal 
együttműködési lehetőségek is megnyíltak 
előttünk az ösztöndíj időszaka alatt. Én nagy 
örömmel látogattam el más szekciók ülésére 
is, és nagyon hálás vagyok ezeknek a személyes 
találkozásoknak, mert így ismerhettem meg 
több művészt, akikkel a jövőben is tervezek 
együttműködni. Antal Malvina: 

Széki tempó, 2020,  
kompozit, márvány, 
88×68×28 cm  
Fotó: Krulik Marcell 
Benjámin

Világunk egy  
mozgó entitás

ANTAL  
MALVINA

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Antal
Malvina

szobrászművész
Nagybánya, 1987

Portréfotó: Krulik Marcell Benjámin

1110



Arday Géza önálló kötetei és tanulmányai az 
ösztöndíjas időszakból:
Errefelé sok a valóság (2019), 
Magamhoz rendeződtem (2021), 
A sorskereső (2021), 
Kísért a múlt (2022) a L’ Harmattan Kiadó 
gondozásában, valamint tanulmányok a Confessio című 
folyóirat, a Valóság, a Magyar Nyelvőr, a Magyar Szemle 
és az Irodalmi Jelen közlésébenPortréfotó: Cseke Csilla

I R O D A L O M
Arday
Géza

Alkotóként a magyarsághoz és kultúránkhoz  
való lelki és szellemi hűséget tartom  
a legfontosabbnak: azokat az értékeket, 
amelyekhez az alkotásaimat is igazítom. 

Hiszem, hogy alkotni csak az tud hitelesen, 
akit a jóság és a szépség vezérel, s aki tiszteli 
az igazságot, hiszen a tudomány és a művészet 
emberi szempontból semmit sem ér erkölcs és 
morális helytállás nélkül. Minden, amit eddig 
írtam, tanúságtétel volt: a kiúttalan magyar hazai 
és emigráns utakról, magáról az életről és az 
isteni gondviselésről.

Jó volt erős szellemi és lelki energiaáramlásban 
dolgozni ebben a három ösztöndíjas 
esztendőben: önfeledten tudtam foglalkozni az 
emigrációkutatással, amelyhez a L’ Harmattan 
Kiadó és a Confessio folyóirat szellemi közege 
biztosította a rendszeres megnyilvánulási 
hátteret. A kilencvenes évek végétől Gyurkovics 
Tibor, Beke Albert, Bárány Tamás és köreik 

vezettek be a magyar irodalomba. Molnár Tamás 
filozófus támogatása is igen nagy tisztesség 
volt számomra. A három év alatt elérteket 
munkásságom jelentős darabjaiként tartom – 
nemcsak szellemileg, hanem lelkileg is – számon, 
hiszen tanulmányaimmal együtt nemrég a 17. 
kötetem is napvilágot láthatott.  

Legelső írásaim idején elhatároztam, hogy csak 
kétféleképpen élhetem az életemet: vagy abban 
kell hinnem, hogy semmi sem varázslat, vagy 
abban, hogy minden az. Az utóbbit választottam. 
Ez persze korántsem jelenti azt, mintha a 
képzelet fontosabb volna, mint a valóság, ám 
még mindig hiszek a varázslatban: a létezés, 
a mindenség varázsában és összjátékában, az 
irodalom társadalom- és személyiségformáló 
szerepében és abban is, hogy ebben a 
varázslatban életem végéig sikerül jelen lennem. 

ARDAY
GÉZA

József Attila-díjas  
irodalomtörténész és író
Budapest, 1973

Önazonosság  
és tanúságtétel 
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Bakucz András: Fényhatár, 2022,
a kézirat könyvként megszerkesztett 
eredeti mintadarabja.
Kiadványszerkesztő: Várnai Szabolcs
Fotó: Benkő PéterPortréfotó: Tóth Ákos

I P A R  –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Bakucz
András

Építészként, belsőépítészként dolgozom 
Szombathelyen. A BORDER Építésziroda 
vezetőjeként lakó- és középületeket, műemléki 
felújításokat tervezek, valamint főépítészi munkát 
végzek. Posztgraduális tanulmányaimat a tervezői 
munkámmal összefüggésben szerveztem, 
hogy speciális területeken is jártasságra tegyek 
szert. Színdinamikai szakmérnökként, majd 
műemlékvédelmi szaktanácsadóként diplomáztam 
a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2011 óta fény- és 
színtant oktatok meghívott egyetemi előadóként 
tervezőművész hallgatók számára.

Ösztöndíjas munkám kérdésfelvetése oktatói és 
tervezői munkámmal összefüggésben született 
meg: hogyan fogalmazható meg a fény- és 
színalkalmazás elmélete az építészet felől?  
Az érzékek – és ezen belül elsősorban a színek – 
hozzájárulása a téri tapasztalathoz vitathatatlan. 
Véleményem szerint a szín szerepe nem merül 
ki pusztán abban a tényben, hogy esztétikai 
minőséget ad környezetünk számára, hanem az 
építészet olyan eszköze, ami térteremtő erővel bír. 
Írásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, 
milyen ismérvek alapján jellemezhető egy olyan 
építészeti térfogalom, amin keresztül a színelmélet 
térfelfogása a színt a tér létrehozásában aktív 
szereplőként jelenítheti meg.

Kutatásom során tehát a szín és az építészet 
viszonyát vizsgáltam, és kísérletet tettem 
egy, a korábbiaktól eltérő megközelítés 
megfogalmazására. Arra a megállapításra jutottam, 
hogy döntően az építészeti térről való felfogásunk 
határozza meg a színhasználat módját, ezért a 
tér egy másfajta megközelítésével a színre nem 
másodlagos tulajdonságként, hanem téralkotó 
eszközként kell tekintenünk.

Az ösztöndíjas időszakban vállalt munka 
eredménye egy elméleti írásmű, ami könyv 
formájában segíti majd a tervezőművész-képzésben 
végzett oktatói tevékenységemet, és reményeim 
szerint új szempontokkal gazdagítja az építészeti 
tér multimodális érzékeléséről és az építészet 
eszközeiről való gondolkodást.

Szín és építészet

BAKUCZ
ANDRÁS

építész, belsőépítész
Szombathely, 1977
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A 3D-tervezés területén már 2012 óta végzek 
tanulmányokat. Ki szerettem volna lépni  
a 2 dimenzióból a térformaalkotás területére. 
Programomat úgy állítottam össze, hogy  
a feladatok lehetővé tegyék a CAD területén 
minden fontos témakör érintését. Ezen a 
szakterületen nemcsak az elméleti tudás, hanem 
a megfelelő gyakorlati tapasztalat megszerzése 
is nélkülözhetetlen. Elindult egy folyamat, 
amelynek során a kivitelezés területén is jelentős 
tapasztalatokra tettem szert.

Hangszereim tervezésénél ki akartam 
küszöbölni a kellemetlen rezgéseket. A tiszta 
összhangzatokat vettem alapul: prím-1, 
szekundum–2, terc–3, tiszta kvint–5, oktáv–8.  
Ez egy rekurzív számsort ad, amely megegyezik  
az aranymetszés arányszámaival. 

Ezt a szerkesztési arányrendszert átültettem 
más munkáimra is. Bővítettem célkitűzéseimet 
az autótervezés területén, nemcsak a design, 
hanem a gépészet és a szerkezeti rendszer 
kidolgozásában is fontos tapasztalatokat 
szereztem.

Úgy érzem, munkám során sikerült egyedi, rám 
jellemző formavilágot kialakítanom.  
A befoglaló íveket, kört, ellipszist, egyeneseket 
keresem, darabolom fel, ütköztetem, növelve 
a testek teherbírását. Kialakítottunk egy új 
elektroakusztikus vonós hangszercsaládot, 
amelynek tagjait folyamatosan bővíteni 
szeretném. Az akusztikus hangszerek készítése 
területén is hasznos a megszerzett szaktudásom. 
Modernizáltuk a tárogató billentyűkiosztását, 
amely korszerű hangszerré teszi azt.

Bán Miklós:
Viola da Fusione

hangszer, 
2019–2022, 
lucfenyő, jávor, mahagóni, dió, ében, fém,
1340×420×230 mm

Tervezés:  
Autodesk Fusion 360, CAD: Bán Miklós 

Kivitelezés:  
Kézi hangszerészet, luthier:  
Vajdovich Árpád Géza, Bán Miklós

BÁN
MIKLÓS

grafikusművész,  
CAD-designer    
Eger, 1972 

Hangformák

Bán
Miklós

I P A R  –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
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15 db dupla tornyos, dupla galléros, metszett kiskunsági ezüst pitykegomb,  
„WS” mesterjeggyel ellátva, 19. század második fele
Fotó: Kiss Tanne István

Portréfotó: Grúz Bence

N É P M Ű V É S Z E T
Barsi
Csaba

A falusi kultúra minden elemével szívesen 
foglalkozom. A munkám, a hivatásom, a hobbim, 
a szenvedélyem mind összefüggenek. 2015-
től folytatom a kutatást, amely egy elfelejtett 
státuszszimbólum, viseletkiegészítő, ékszer:  
a pitykegombok vizsgálatára irányul. 

Ez a téma a magyar viseletkultúra területén 
fehér foltnak számít. Célkitűzésem az, hogy 
a Magyarországon megtalálható, illetve 
Magyarországon készült vagy használt 
pitykegombokat, pitykés viseleteket, azok 
viselőit alaposan megismerjem, megvizsgáljam, 
rendszerezzem és népszerűsítsem.

Kutatásom főleg a 19. század tárgyaira irányult, 
de természetesen foglalkoztam az előzményekkel 
és a pitykegombok 20–21. században való 
továbbélésével is. 

Fontos számomra, hogy a magán- és 
közgyűjteményekben rejtőzködő apró kincseket 
Kiss Tanne István és Baranczó Benedek 
professzionális, művészi igényű fotóinak 
segítségével eljuttassam minél több emberhez. 

Teszem ezt több internetes felületen, előadások, 
szakmai konzultációk alkalmával. Többféle 
pitykegomb rekonstruálásában, modellezésében, 
valamint jó néhány pitykés öltözet elkészültében 
segítettem. 

A kutatás nem tekinthető lezárultnak, 
de ahhoz elégségesnek, hogy egy jelentős 
kiadvány készüljön a pitykegombokról és azok 
használatáról a magyar kultúrában. Már az eddigi 
szakirodalmi, levéltári, múzeumi, valamint 
magángyűjtői körökben történő kutatásaim 
alapján is elmondható, hogy a különböző 
anyagú, minőségű és díszítésű pitykegombok 
kikristályosodott magyar jegyeket hordoznak, és 
az is, hogy egyes típusok elterjedése lokálisan jól 
körvonalazható. Feldolgozásuk interdiszciplináris 
eredményekkel kecsegtet.

Aki a pitykét szereti...

BARSI
CSABA

néptáncos, népművész
Kisgyőr, 1972
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M Ű V É S Z E T E L M É L E T   
Bátor
Anna
Daniela

BÁTOR
ANNA DANIELA

kulturális szerkesztő-műsorvezető
Luzern (CH), 1989

Üzenhet-e még nekünk ma az opera? Közelíthet-e 
azok felé, akik nem ismerik, vagy akik csak 
az online világból merítkeznek? Kulturális 
szerkesztő-műsorvezetőként és operarajongóként 
szívügyem, hogy az opera műfaja teret és elérést 
kapjon a kommunikációs csatornákon: rendhagyó 
tematikával, egyedi megközelítéssel, amely 
megmutatja a kapcsolódási pontokat hétköznapi 
életünk, más művészeti területek és az opera 
birodalma között.

E hajthatatlan vágy és célkitűzés hívta életre az 
OpeRandit, amely egy különleges találkozási forma: 
tudományról, divatról, gasztronómiáról és sok 
egyéb kérdéskörről beszélgetünk úgy, hogy a témát 
az opera közege inspirálja. Így ülhet egy asztalhoz 
például Kékszakállú és egy agykutató, Rossini és 
a Bocuse d’Or séfje, a hősszerelmes Tosca és egy 
pszichológus. Az OpeRandi idegen nyelvű adásai 
segítségével bemutatkoznak hazai és külföldi 
művészek.

Online tartalmak, rádióadások és élő programok 
engednek betekintést többek között a kulisszák 
mögé is: ellátogatunk a hangszerkészítők 
műhelyébe, rálátást kapunk egy operaénekes, 
egy karmester vagy éppen egy súgó szakmai 
életébe, valamint az összművészeti alkotások 
legkülönbözőbb területeibe, hiszen célom az is, 
hogy a színházi berkekben megmaradt szakmák 
(pl. kalapkészítő, cipőkészítő, díszlettervező, 
jelmezfestő) ismertetésével felébresszem a 
kíváncsiságot a műhelymunkák iránt a fiatalabb 
generációban. 

A program a gyermekekre is nagy figyelmet fordít: 
interaktív előadások által megismerkednek többek 
között az operatörténetekkel, az operaéneklés 
csodájával, a hangszerekkel és a színházba járás 
etikettjével. 

Operán innen és túl

Portréfotó: Fenyvessy Andrea

OpeRandi- 
gyermekprogram, 

Eiffel Műhelyház,  
2022. május 14. 

Fotó: Nagy Attila

Bátor Anna OpeRandi  
podcastfelvételen,  
magánlakás,  
Fót, 2022. október 12.
Fotó: Babay Máté
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I R O D A L O M
Bene
Zoltán

BENE
ZOLTÁN

író, szerkesztő
Kecskemét, 1973

Válogatás Bene Zoltán köteteiből:
Mandola története – kisregény, 2021, Budapest, Irodalmi Jelen Könyvek
Sarki fény – kisregény, 2021, Budapest, Orpheusz
Isten, ítélet – regény, 2020, Budapest, Kortárs Kiadó
Áramszünet – regény, 2018, Budapest, Kortárs Kiadó
Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai – betyárpikareszk, 2016, Budapest, Liget Műhely
Kurta élet – novellák, 2014, Budapest, Hungarovox Kiadó

2001 óta jelennek meg írásaim, prózaköteteim. Ám 
mivel a magam részéről az élethez elengedhetetlen 
dolognak tartom a kötődést, nemcsak az irodalmat 
kell a létezésem sarokköveként megemlítenem, 
hanem Szegedet is. Az irodalom kitölti az életemet: 
a történetekben hiszek, amelyekből nagy, közös 
legendárium szövődik. Meggyőződésem, hogy 
élő, lüktető mítoszok kellenek, európai és nemzeti 
mitológia. Visszacsodásításra van szükség, hogy 
a világot újra több dimenzióban érzékelhessük, s 
ne váljunk végérvényesen és visszavonhatatlanul 
egydimenziós emberekké. Talán azért gondolom 
így, mert avítt figura vagyok, s ezt támasztja alá 
az is, hogy például a mobilitásnál rosszabbat 
elképzelni is nehezen bírok. Szerintem az 
embernek igenis szüksége van egy kitüntetett 
helyre, amelyet az otthonának nevezhet, amelyet 
nem cserélget havonta, évente, évtizedente, s 

amelyhez a legfontosabb emberek nagy része is 
köthető. Számomra ez a hely az Alföld, azon belül 
is Szeged. Nemcsak az otthon, de a viszonyítási és 
kiindulópont. Mindent ehhez képest tudok csak 
értelmezni. Ha ez korlátoltság, hát végletesen és 
véglegesen korlátolt vagyok…

2019-ben nyertem el a Magyar Művészeti Akadémia 
hároméves ösztöndíját egy regényre, amely az 
Igazak munkacímet viseli, s egyfelől család-, 
másfelől történelmi regény, ám egyúttal városregény 
is, mindazonáltal szándékom szerint a bűnügyi, a 
társadalmi vagy éppen a fejlődésregény eszközei, 
stílusjegyei is fölbukkannak benne. A könyv 
cselekménye három idősíkon bonyolódik: a 19., a 20. 
és a 21. században, jobbára azok első negyedében, 
a helyszín pedig Szeged és környéke, azaz a szegedi 
nagytáj. Könyvalakban 2023 őszén jelenik meg.

Visszacsodásítás
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Z E N E M Ű V É S Z E T
Berecz
Mihály

BERECZ
MIHÁLY

Junior Prima-díjas zongoraművész
Budapest, 1997

Berecz Mihály aktív szereplője a hazai 
koncertéletnek. Zongorajátékára, egyéni hangjára 
már korán felfigyeltek olyan nagy művészek, 
mint Kocsis Zoltán, Keller András, Vásáry Tamás, 
Vashegyi György és Malcolm Bilson. Záborszky 
Kálmán mentori segítségének köszönhetően 
tizenegy évesen ismerkedett meg Kocsis Zoltánnal, 
aki haláláig segítette Mihály fejlődését. 2013-ban 
Kocsis Zoltán vezényletével mutatkozott be a 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Ravel 
g-dúr zongoraversenyét előadva. Azóta számos 
magyar karmesterrel és zenekarral lépett fel együtt, 
külföldi fellépései közül kiemelkedik két berlini 
hangverseny, amelyet a Konzerthausban, illetve  
a Filharmóniában adott.

Berecz Mihály tanulmányait Londonban a Royal 
Academy of Music zongoraművészszakán végezte 
kiemelkedő teljesítménnyel. Számos hazai és 
nemzetközi verseny nyertese, 2017-ben első 
helyezett lett a Debut Berlin és a II. Manhattani 
zenei versenyen. 2018-ban megnyerte a londoni 
Királyi Akadémia Harriet Cohen Bach-díját. 
2021-ben a zürichi Anda Géza-verseny Liszt–
Bartók-különdíjasa lett. 2022-től a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia kamaratanszékének tanára. 
Repertoárja rendkívül széles: Bachtól kezdve kortárs 
zeneszerzők műveiig terjed.

A fekete-fehér színei

„A magyar régi stílusú népdalok, zenék és táncok világába családom révén belenőttem. Törvényei és 
szabadsága zenei felfogásomban máig ható erő. Így lett négyéves koromban első hangszerem a Csíkban, 
Gyimesben, Gyergyóban használatos ütőgardon, melyen sokféle aszimmetrikus tánczenét kísérhettem. 
Ennek Bartók-játékomban most is hasznát veszem. A népzene szakadatlan szeretete, közelsége egyenes 
úton vezetett Bartókhoz, akivel először mint pedagógussal »találkoztam«. Hétéves koromban elsőként a 
Gyermekeknek volt a kedvenc zeném. Bartók játéka egyszerre szabad, ütőhangszer- és énekszerű.  
A Kezdők zongoramuzsikájától, román, szlovák és magyar népdalfeldolgozásokon keresztül a technikailag 
szinte megvalósíthatatlan etűdökig Bartók zongorairodalma mindenre megtanít, ami a zongorázáshoz 
szükséges. Műveinek elsajátítása különösen elmélyült munkával és felelősséggel jár, ugyanakkor ezt 
a folyamatot legkívánatosabb lehetőségeim közé sorolom. Zongoraműveiből kilenc egyrészes műsort 
állítottam össze, amit az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram három éve alatt szándékoztam kidolgozni és 
előadni. Játékomban a magyar népzene tanulságaival felvértezve Bartók hatását szeretném visszhangozni, 
aki saját szigorú előírásokkal teli partitúráit is a népzene frissességével, őserejével tolmácsolta. Pályázatom 
végső célja, hogy Bartók zongoraműveit hitelesen és minél szélesebb körben meg tudjam szerettetni 
Magyarországon és a világban.” 
(Berecz Mihály)

Berecz Mihály koncertje 
a 2020–2023. évi ösztöndíjasok ünnepi megnyitóján, 
Pesti Vigadó, 
2020. szeptember 15.

Portréfotó: Raffay Zsófi
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Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas 
szobrászművész
Budapest, 1970

BOLDI
SZMRECSÁNYI  BOLDIZSÁR

Az ösztöndíj időtartama alatt a legfőbb 
célkitűzésem – ami szobrászi gondolkodásomat is 
meghatározza – az emberi létezés mibenlétének, 
az élet eredetének kutatása és ennek a lehető 
legkifejezőbb művészi megragadása volt. Ez a 
tematika évek óta foglalkoztatott, és alapvetően két 
sorozat formájában öltött testet munkásságomban. 
Új alkotásokkal próbáltam a témát mélyrehatóbban 
kidolgozni, munkáimat tökéletesíteni.

Női aktok-sorozat 
A különböző testhelyzetben és olykor egy-egy 
szimbolikus eszközzel ellátott nőalakok az élet 
ígéretének lehetőségét hordozzák magukban, 
közvetve a születés, a termékenység letéteményesei. 
Gyakran ókori és mitikus inspirációs források, vagy 
más művészeti ágak, a mozgás vagy a zene ihletnek, 
amelyek nyomán fésülködő, fürdőző, hangszeren 
játszó stb. alakok születnek.

Genezis-sorozat 
A teremtés és az élet eredetének mibenlétét 
szimbolizáló absztrahált formavilágú plasztikák 
amorf tömegei különböző irányban, eltérő 
beállításokba komponálva jelennek meg, 
játékosan kísérletezve a formátlannak tűnő alakzat 
térviszonyaival, az anyagból és a felület tökéletesen 

csiszolt megmunkálásából fakadó fény-árnyék 
hatásokkal. A finom ívű, egységes kompozíciók 
közvetve egy új élet kezdetét, a kibontakozást és az 
örök körforgást is jelképezik.

A szobrok kiváló minőségű, hófehér carrarai 
márványból készültek. A folyamat első lépéseként 
kisebb méretű vázlatok mintázásával és/vagy 
rajzvázlatok készítésével terveztem meg a 
megvalósítani kívánt formát. Ezek azonban 
csak kiindulópontként szolgáltak, a kőbe való 
„felnagyítás” szabadon történt, mivel a formát nagy 
méretben más törvényszerűségek befolyásolják. 
Tehát a klasszikus értelemben vett tárgyformálással, 
vésővel, vágókoronggal stb. alakítottam ki. Ezt 
követte a lehető leggondosabb csiszolás, a márvány 
tükörsima, hibátlan felületének kialakítása kézi 
szerszámokkal.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Boldi

BOLDI: 
Delila 

2022,  
márvány,  

51×20×30 cm
Fotó: Slezák István

Az Akttól a Genezisig

Portréfotó: Slezák István
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BUMBERÁK
MAJA

mese- és énekmondó,
a Népművészet Ifjú Mestere
Debrecen, 1977

N É P M Ű V É S Z E T
Bumberák
Maja

Portréfotó: Tóth-Bumberák Éva

Mesemondónak születtem. Művészetemben 
összefonódik sok korábbi tevékenységem, illetve 
életem különféle területei (pl. a művészetterápia, 
aktív állampolgárság, spiritualitás). Élőszóval 
mesélni a kapcsolódás egy mély formáját és 
lehetőségét magában hordozó meditatív aktus, 
ahol a mesemondó nem szöveget mond fel, 
hanem testi-lelki szellemi értelemben magában 
hordozza, újraéli és -teremti a történetet egy 
adott pillanatban a mesehallgatókkal való 
intenzív oda-vissza lüktetésben.

Művészi küldetésem, hogy ezzel az élménnyel 
sokakat megajándékozzak, mert hiszem, 
hogy az emberi létezés elemi szintjéig ható 
transzformációs ereje van, miközben szórakoztat, 
bánatot feledtet, elvarázsol, nevettet, megríkat, 
elgondolkodtat, átmos és megújít.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramja levetővé tette, hogy 
kidolgozzam 4 napos Szavakkal képet festeni 
című élőszavas mesemondóképzésemet, amelyet 
az Oktatási Hivatal akkreditált. Illetve egy 

kéziratot is készítettem az élőszavas mesemondás 
megismertetése céljából, hogy elméleti, 
gyakorlati, módszertani kapaszkodókat adjak 
a mesélni vágyóknak. Az ösztöndíj sok egyéb 
mellett szabadságot adott a kreatív alkotásra, 
terepmunkát is végeztem – Szabolcs megyei 
falvakban tarottam mesemondást és képzéseket –, 
valamint szakmai írásokat is készítettem.

A közeljövőben kolléganőmmel, Klitsie-Szabad 
Boglárkával szeretnénk az RS9 Színházban telt 
ház mellett bemutatott (Magamhoz ölelem 
őket című) storytellingestünket országjáró 
körútra indítani, illetve angol nyelven is a 
közönség elé vinni. Emellett tervezem, hogy az 
élőszavas mesemondásra épülő műhelysorozatot 
indítok hajléktalan nők csoportja számára egy 
pesti hajléktalanszállón. Folytatom a tanítást 
hazai, illetve nemzetközi szinten, valamint a 
mesemondást iskolákban, óvodákban, céges 
közegben, idősotthonokban... mindenhol, ahol 
szívesen fogadják a mesét.

Szavakkal képet festeni

„Magamhoz ölelem őket”
– felnőtteknek szóló 
storytellingest
Előad: Bumberák Maja  
Klitsie-Szabad Boglárkával, 
RS9 Színház, Budapest, 
2022. november 30.
Fotó: Szabó Lali
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énekművész
Kecskemét, 1971

Z E N E M Ű V É S Z E T
Csereklyei 
Andrea

A zene kisgyermekkorom óta része az életemnek. 
Zenei bölcsőmben – a kecskeméti Kodály 
Iskolában – alapoztam meg ismereteimet és 
tudásomat, amelyet szólóhangszeresként, 
zenekari zenészként, kamarazenészként és 
kórusénekesként is kamatoztathattam. Ezt 
követően váltam szólóénekessé; pályámon szinte 
minden vokális műfajban kipróbáltam magam, 
és ez számtalan tapasztalattal gazdagított. Az 
opera- és operettszínpad felszabadító ereje, az 
oratóriuméneklés mértékletessége és a dalestek 
intimitása hihetetlenül színessé és érdekessé teszi a 
hivatásomat.

Tizenöt éve tanítással is foglalkozom, ez pedig 
egészen új dimenziókat nyitott meg számomra.  
Igyekszem tanáraim, mestereim örökségét és a 
saját művészi tapasztalataimat ennek szolgálatába 
állítani. Örök tanulónak tartom magam, és vallom, 
hogy a művészi és tanári hivatást is folyamatos 
önképzés, gyakorlás és önreflexió kíséri. Fontosnak 
tartom a tanítványok és a hallgatók szerepét; a 
velük kialakult emberi és szakmai kapcsolódásaim 
folyamatosan frissen tartják a szellemet és az elmét.

A Magyar Művészeti Akadémia hároméves 
ösztöndíjprogramja elsősorban ahhoz járult hozzá, 
hogy egy kevéssé ismert, ritkán hallható, bizonyos 
értelemben hiánypótló és nem utolsósorban 
szívemnek igen kedves témával foglalkozhassam. 
Ennek folyományaként sorozatosan adtam 
dalesteket, melyek műsorai nagymértékben 
bővítették repertoáromat és finomították technikai 
tudásomat. Ez alatt az időszak alatt összesen 145 
dalt énekeltem Francis Poulenc-től és a vele egy 
időben alkotó magyar zeneszerzőktől. Ezen az 
olykor küzdelmes, mégis örömteli utazáson Birtalan 
Zsolt, Sárkány Éva és Bizják Dóra zongoraművészek 
voltak kiváló kamarapartnereim.

Az elmúlt három évben született ötleteim és 
eredményeim hatással voltak egyéb előadói és 
oktatói munkáimra is. Hiszem, hogy az idő az 
elmélyült és tanulni vágyó művésznek dolgozik.

Az idő az elmélyült művésznek dolgozik

Portréfotó: Wágner Csapó József

Andrea Csereklyei 
Adèle szerepében  
G. Rossini Ory grófja  
című operájában,
Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál,  
2005. június 22.
Fotó: Inotai László

CSEREKLYEI
ANDREA
DLA
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Z E N E M Ű V É S Z E T
Dobszay-
Meskó 
Ilona

DOBSZAY-MESKÓ 
ILONA

Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester
Debrecen, 1981

A Zeneakadémia zeneszerzés, majd  
karmesterképző szakán végeztem nagyszerű 
mesterek kezei alatt. A Ventoscala Sinfonietta 
vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Bartók Béla Konzervatóriumának 
zeneszerzéstanára, mentortanár, az intézmény 
szimfonikus zenekarának vezetője, karmestere 
vagyok. A konziban végzett munkám során évről 
évre csodálatos embereket ismerek meg, amiért 
soha nem lehetek elég hálás. Elnökségi tagja 
vagyok a Magyar Zeneszerzők Egyesületének. 
Az ország szinte minden zenekarát vezényeltem, 
szimfonikus zenekarra írt műveimet nem csupán 
bemutatták, hanem műsoron is tartják. Európán 
kívül Amerikában és Ázsiában is volt ősbemutatóm. 
Három mesejátékom 200 előadás során több tízezer 
gyermekhez jutott el szerte az országban.

Legjelentősebb munkám a Missa „Da Pacem” 
című nagyoratóriumom, amelyet a Magyar 
Művészeti Akadémia hároméves Művészeti 
Ösztöndíjprogramjának keretén belül 
komponáltam meg. A mű egy másfél órás latin 
nyelvű mise a békéért. Őszintén hiszek abban, hogy 
a gondolatból szó, a szóból cselekedet lesz.

Sokat és szívesen írok kórusokra, zenekarokra, a 
vokális és hangszeres műfajokban egyaránt otthon 
érzem magam. A magyar költészet egy valóságos 
kincsesbánya számomra, a versek folyamatos 
inspirációt nyújtanak zeneszerzői munkámhoz. 
A színház, a zenés színház, az opera világa is 
kezdetektől vonz, újabban színpadi műveken 
is dolgozom. Úgy érzem, hogy a művészetem 
ebben a hármas egységben fejlődik és teljesedhet 
ki: az előadó-művészet, az alkotóművészet és a 
tanítás. Ezekben a tevékenységekben önmagam 
vagyok, és szinte egy folyamatos inspirációs 
spirálban működöm. Munkám a hallgatóságnak 
szól. Minden alkotásommal és előadásommal 
igyekszem az átszűrt, jóra indító gondolatot átadni 
a közönségnek. Felelősséget érzek a fiatalabb 
generáció iránt, ezért törekszem velük is a szoros 
kapcsolatra. Kötelességemnek érzem, hogy 
továbbadjam a tudást, amit én is megkaptam.

(Fodor Ákos)

„Oda és azért,
amiről úgy tudom: nincs,
de érzem, hogy van.”

Portréfotó: Széchenyi Márk

Bartók Béla: Magyar képek,  
Óbudai Danubia Zenekar,  
vezényel: Dobszay-Meskó Ilona,
Budapest Music Center,  
2022. február 5.
Fotó: Felvégi Andrea
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ESZTÁNY 
GYŐZŐ

okleveles építészmérnök 
Gyergyószentmiklós, 1972

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T
Esztány 
Győző

Portréfotó: Gulyás László

Székelyföldön dolgozó építészként régóta 
foglalkoztat a vidék építészetének múltja, jelene, 
de leginkább jövője. Kutatási témám: a népi 
ihletettségű, hagyományban gyökerező, megújuló 
és szerves (organikus) helyi építőművészet.

Munkaközösségem, a csíkszeredai Esztány 
Stúdió építésziroda egy olyan építőművészeti 
alkotóműhely, amely célja a székely és erdélyi 
építészet értékeiből újat teremteni Kós Károly 
szellemében.

Az anyaországi Kós Károly Egyesülés 
mestereként fiatal székely és magyar építészek  
– vándoriskolások – gyakorlatvezetője 
vagyok. Hivatásom: a közösségem szolgálata, 
hitvallásom: az alkotás örömének, szeretetének és 
szabadságának a megélése, valamint a teremtett 
valóságban lévő szépség, jóság és igazság 
felismerése és továbbadása.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramjának részeseként a 2019–2022 
között vállalt pályázati programom fő témája 
a hagyományos székely gazdasági épület 
múltja, jelene és jövője, valamint csűrjeink és 
pajtáink újrahasznosítása. Célom egy tervezési 
segédletként használható, mindenki számára 
értelmezhető művészi és műszaki koncepció 
megfogalmazása. Az elméleti kutatással 
párhuzamosan a gyakorlati példát a Csibész 
Alapítvány részére tervezendő kászonjakabfalvi 
Erdei Iskola táborhely-kialakításának 
tervezési feladata tette lehetővé. A táborhely 
újrahasznosított csűrjeinek a megépülésével 
olyan mintaértékű épületek valósulhatnak 
meg, amelyek megépített formában is rögzítik 
a tanulmányban megfogalmazott esztétikai és 
műszaki tapasztalatokat.

Életet az életre!

Esztány Győző: 
Erdei Iskola C5 jelű közösségi csűrjének terve, 
Kászonjakabfalva, Archicad-modell, Twinmotion-látványterv,  
2021 
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építész
Balassagyarmat, 1979

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T
Fábián  
Gábor   

Az utóbbi években előtérbe került a meglévő 
épületek hasznosításának kérdése. Az arkt építész 
stúdió keretein belül különféle épületfelújítási 
stratégiákkal kísérletezünk mind tervezési, mind 
finanszírozási téren. A gazdasági helyzetnek 
köszönhető korlátozott anyagi feltételek 
lehetőséget kínáltak, hogy minimális költségből 
megvalósítandó projekteken gondolkodjunk.

2013–2015 között az egri Arkt Művészeti Ellátó 
esetében építőipari, társadalmi és intézményi 
összefogással példaértékű felújítást sikerült 
megvalósítani csakis a rendelkezésre álló 
erőforrások újbóli, hatékony felhasználásával, 
kezdőtőke és pénzmozgás nélkül. Az 
önkormányzat számára egy, a helyi igényekre 
épülő, fenntartható modellt vázoltunk fel: 
vállaltuk, hogy értéknövelő beavatkozást hajtunk 
végre, és megtöltjük az épületet kulturális 
tartalommal. Az építészeti jelenlét és az aktív 
szerepvállalás által egy korábban értéktelennek 
tekintett épület élő hellyé vált, példát mutatva a 
tenni akarásról, a közösség erejéről.

A 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén 
is bemutatott alkotásunk tapasztalataira 
építve 2019-ben a figyelmem egy kis mátraaljai 
településre irányult. Abasár különleges 
értéksűrűséggel bír mind természeti, mind 
kulturális tekintetben. Amellett, hogy jelentős 
szőlőtermesztési és borászati hagyományokkal 
rendelkezik, a magyar történelem 
legmeghatározóbb korszakának, az államalapítás 
korának egyedülálló emlékhelye. A település 
központjában található magaslaton, a Bolt-tetőn 
mindez koncentráltan, egymásra rétegződve 
van jelen. Az egykori királyi palota maradványai 
alatt kiterjedt, sziklába vájt pincerendszer terül 
el. Hasznosítása megkerülhetetlen. A pincék a 
térségre jellemző településen belüli helyzete, 
központi pozíciója lehetőséget rejt egy új 
településközpont kialakulására.

Helyi aktív építészet

Fábián Gábor:  
Az abasári Bolt-tető kulturális rétegződései,  

2022, közepes sűrűségű farostlemez (MDF),  
30×45 cm

FÁBIÁN 
GÁBOR
DLA
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Kaiser Fruzsina,  
Julien Klopfenstein,  
Csehov: SIRÁLY,
Feledi Project,  
Nemzeti Táncszínház, Budapest,  
Bemutató: 2022. február 7.
Fotó: Kaszner NikolettPortréfotó: Szigeti László

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T
Feledi
János

Az ösztöndíjas időszakra visszatekintve a „tiszta” 
táncelőadásoktól eljutottam a táncszínházi, 
összművészeti előadások megalkotásához. 
Ehhez számos prózai, zenés vagy táncszínházi 
előadás elemzésére, tapasztalására is szükség 
volt. Nagyon izgalmas számomra többször 
prózai jelenetekben gondolkozni és dolgozni, 
de legfőképpen színészekkel együttműködni 
és integrálni munkájukat a táncos mozdulatok 
világába. Ugyanez a másik oldalról is gazdagítja 
a koreográfiát: táncművészekkel dolgozni prózai 
szövegekkel úgy, hogy közben táncolnak. Sokféle 
impulzusból merítkeztem, de akár zenei vagy 
irodalmi alapból, mindig az lebeg a szemem 
előtt, hogy valami újat csempésszek bele az 
aktuális alkotásba, és ezáltal én is megújulhatok, 
tanulhatok. 

Úgy gondolom, hogy az ösztöndíjprogram során 
elindult folyamatot, ami három éve elkezdődött, 
tovább kell vinnem, mert ettől fogok fejlődni 
emberileg és szakmailag egyaránt.

A közösségi lét, a találkozók, a kreatív 
diskurzusok inspirálóak voltak, és több közös 
ötlet, együttműködés is létrejött. Jó egy ilyen 
közösséghez tartozni. Jelenleg is van olyan 
előadásom, amelyben ösztöndíjas kollégám 
szerepel. A legnagyobb tapasztalás az volt 
számomra, amit ez idő alatt zenészektől, 
színészektől, karmesterektől, díszlet- és 
jelmeztervezőktől kaptam annak érdekében, 
hogy több aspektusból járjuk körbe az adott 
kérdést, jelenetet, merjünk bátrak, kísérletezőek 
lenni és merjük átlépni a határainkat.

Alkotás  
és befogadás

FELEDI
JÁNOS

Harangozó Gyula-díjas táncművész, 
koreográfus, a Feledi Project művészeti 
vezetője
Kazincbarcika, 1981
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GELLEY
BÁLINT FARKAS

animációsfilm-rendező, producer
Budapest, 1987

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T  
Gelley
Bálint 
Farkas

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
animációszakán diplomáztam 2012-ben, majd 
2015-ben megalapítottam a CUB Animation 
Stúdiót Szederkényi Bellával, ahol elsősorban 
szerzői animációs rövidfilmeket, gyerekfilmeket 
és sorozatokat készítünk. Rendezőként azokon 
a történeteken szeretek dolgozni, amelyekben 
nincsen legyőzendő „főgonosz”, aki fölött rengeteg 
akciójelenet után győzedelmeskednie kell a 
hőseinknek. Sokkal jobban tudok azonosulni 
azokkal a filmekkel, amelyekben – csakúgy, mint 
a való életben – a konfliktust a másik emberre való 
odafigyelés és az empátia oldja meg. Ilyen történet 
az Átjáró Másvárosba, amely Magyar Andrea 
azonos című könyvének az adaptációja. Ez az első 
befejezett sorozatunk, amelyen már három éve 
dolgoztam, amikor 2019-ben beadtam pályázatomat 
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramjára.

A magyar animáció nem véletlenül világhírű, 
és én hiszek abban, hogy újra eljöhet az az 
időszak, amikor olyan kortárs magyar sorozatok 
készülnek, amelyek inspirálni tudják a jövő 
generációit. Annak idején a klasszikus magyar 

mesék hatására választottam az animációsfilm-
készítést hivatásomnak, és szerettem volna a 
nagy örökséghez én is hozzátenni a részemet. 
Ebben segédkezett egy fantasztikus stáb, amely 
már az első négy rész elkészítésénél bizonyított. 
Segítségemre volt még a közönség is, mivel 2016-
ban a Primanima Fesztiválon az első epizód 
megnyerte a Csermák Tibor-díjat, egy évvel később 
pedig a második epizód a Cinemira Fesztiválon 
kapta meg a gyerekzsűri fődíját. Támogatói oldalról 
is érdeklődés mutatkozott, mivel nem csak az első 
négy részt készítettük támogatás segítségével, de 
a maradék kilenc epizód is sikerrel szerepelt az 
MTVA Dargay Attila-pályázatán. Végül, de nem 
utolsósorban hatalmas segítséget és bátorítást 
kaptam a Magyar Művészeti Akadémia sikeres 
Művészeti Ösztöndíjprogramjának köszönhetően. 
Így el tudott készülni a teljes sorozat, amely 
nemcsak egyszerre beszél önmagunk és mások 
elfogadásáról, a barátságról és az alkotás gyakran 
rögös útjáról, hanem mindenekfelett egy izgalmas 
kaland.

Átjáró Másvárosba

Gelley Bálint Farkas: 
Átjáró Másvárosba, 2022, 
13 részes animációs sorozat, az epizódok összesített hossza: 98 perc 16 másodperc.
A forgatókönyv Magyari Andrea Átjáró Másvárosba című könyve alapján készült.

Portréfotó: Somnium Stúdió
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GYŐRFFY
ÁKOS

József Attila-díjas költő, író
Vác, 1976

I R O D A L O M
Győrffy
Ákos

Az elhallgatás felé gravitálok folyton. Ez megy 
már vagy húsz éve. A folyamatosan eldöntendő 
kérdés, hogy inkább a hallgatás vagy ne a hallgatás 
legyen. Hogy feltétlenül írnom kell-e. Erre volt egy 
olyan válaszom az utóbbi években, hogy inkább 
elkezdtem a zenével foglalkozni. De valahogy az 
írás sem tudott teljesen eltűnni az életemből.  
És ebből lett legutóbb  
A távolodásban című könyv, amelynek szövegei 
évek alatt íródtak, vagy inkább radírozódtak ki, 
mert a kötet összeállítása sokkal inkább egyfajta 
leépítési folyamat volt. Az egyedüllét adott, egész 
életünkben egyedül vagyunk. Nem változtam 
igazán az elmúlt évtizedekben, és ez a viszonylagos 
változatlanság azt is jelenti, hogy az egyedüllétre 
való hajlamom sem változott. Ami nem egyenlő 
azzal, hogy ne keresném olykor mások társaságát. 
Gyerekkoromban is ilyen voltam, állandóan 
búvóhelyeket kerestem, olyan tereket, ahol 
magamra maradhatok a képzeletemmel. A 
gyerekkoromon sokat gondolkodom az utóbbi 
években. Vagy mintha valaki bennem állandóan 
ezzel foglalkozna. Mert sokszor hirtelen, 
váratlanul bukkannak fel bennem képek és 
helyzetek a régi időkből. Ennek semmi köze a 

nosztalgiához, noha sokszor párosulnak valamiféle 
melankolikus atmoszférával. De az ember tényleg 
készen van, már a korai gyermekkorban. Ennek 
minden sötétségével együtt, amit aztán egy életen 
át nyöghet. Amit csinálok, az régebben sem volt 
természetlíra vagy tájköltészet a szó klasszikus 
értelmében. A természet egy tér volt, ahol 
mozogni tudtam. Mert máshol nem tudtam. Van 
bennem valami Thomas Bernhard regényhőseinek 
kényszerességéből. Hogy például mindig is csak 
az erdőn tudtam viszonylag használható módon 
gondolkodni. Végiggondolni valamit. Ehhez 
mindig kellett egy bükkös, egy patakvölgy vagy 
egy sóderzátony. És hát az is hozzátartozik, 
hogy lenyűgöz az erdő. A teremtett lények 
közelsége, a hallgatag fák, a néma, mohás kövek, 
a vadvizek zúgása. Ebből egyenesen következik, 
hogy mindazt, ami foglalkoztatott, ebbe a 
térbe helyeztem, ez a háttér kellett ahhoz, hogy 
kirajzolódjanak a versek kontúrjai. De mintha 
ez is változna, vagy elmozdult volna valamerre. 
Nem a természethez fűződő kapcsolatom a 
megbabonázottság, mert az megmarad, amíg élek.

A távolodásban című könyv elé

Portréfotó: Máth Kristóf

Győrffy Ákos: 
A távolodásban, 

Magvető Kiadó, 2021
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HATHY
ZSUZSANNA JUDIT

okleveles építészmérnök
Budapest, 1977

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T
Hathy
Zsuzsanna
Judit

Mind tervezői gyakorlatom, mind főépítészi és 
tervtanácsi tapasztalatom azt mutatja, hogy a 
legjobb tervekben is sokszor elsikkad a bejárat 
fontossága, eleganciája. Ugyanakkor a történeti 
épületek megismerésekor mindig az épület 
bejáratának gondos megfogalmazása tűnhet 
fel. Az ösztöndíj során ennek a megragadott 
„határátlépési” pillanatnak, az épületek 
bejáratának kérdéskörét jártam körül, párhuzamot 
vonva létezésünk és életszakaszaink kapuival. 
Keresve annak meghatározását, hogy van-e jó 
bejárat, és ha igen, mely ismérvek határozzák ezt 
meg. Áttekintettem és rendszereztem a történelmi 
korok és eltérő funkciók építészeti alkotásait és a 
számomra legérdekesebb bejáratokat makettokban 
jelenítettem meg.

Kiválasztásuk elsősorban szubjektív 
szempontokon alapult, ugyanakkor a sokféleséget 
is szándékoztam bemutatni. Különlegesnek 
gondolom a Kazinczy utcai zsinagógát, amely 
az utcai vonal törését, mint erényt használja fel 
a bejárat pozíciójának kitűzésére. Az Újszínház 
épülete karakterében egyedi, a kevés homlokzati 
díszítés ellenére beszédes és feltárja a mögöttes 
rendeltetést. A fasori református templom bejárata 

a protestáns hagyományokra, a magyar népi 
építészeti elemekre utal. A Szerb utcai templom 
kerítéskapuja a szakrális építészetnek a városi, 
zárt sorú környezetében egy különleges eleme. A 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal egy, a korára 
és funkciójára jellemző, karakteres, mégsem 
kirívó megoldás. A CEU épülete pedig jó példa 
a történelmi környezetbe való illeszkedés és 
a bejárat problémájának megoldáskeresésére. 
Különös bejáratnak tekintem a garázsliftet, hiszen 
egyre több hasonló szituációval kell a városoknak 
és az építészeknek megbirkóznia. Ugyanígy 
különösnek tartom a Madách-házak eredeti, 
szándék szerinti városkapujellegét és mai helyzetét 
a városi szövetben. Egy jellemzően budapesti 
nagykörúti kapu zárja a sort sajátosan nagykörúti 
viselkedésével.

A Magyar Művészeti Akadémia művészeti 
ösztöndíja biztosította a lehetőséget, hogy a 
mindennapi építészlét mellett időt szentelhessek 
egy olyan kérdésben az elmélyülésre és alkotásra, 
amely nem a mindennapi munkám része. Célom, 
hogy ezt a szemlélődő és alkotói figyelmet 
fenntartsam és használjam.

Átjárás

Hathy Zsuzsanna: 
Az Újszínház épületének bejárata – makett, 
2021, fehér PLA, 3D-nyomtatás FDM-technológiával, 
15,03×12,70×4,83 cmPortréfotó: Német Réka Viktória
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HEGEDÜS
BABETT

designer
Sárvár, 1974

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Hegedüs
Babett

Diplomámat formatervezőként kaptam, a 
későbbiekben mégis a festészet felé fordultam, azon 
belül is egy elég speciális területtel – nagyméretű 
dekoratív festészettel – foglalkozom 2007 óta.

Az ember ősi igénye, hogy lakókörnyezetét, életterét 
díszítse, dekorálja. Művészeti ösztöndíjasként az 
épített lakókörnyezet és a faldíszítés kapcsolatával 
foglalkoztam. A falfestészetet, faldekorációt 
vizsgáltam két különböző irányból, az alkalmazott 
technológiák és történeti szempontok alapján.

Életünket falak között éljük le. Falak vesznek 
körül minket otthonunkban, az iskolában, a 
munkahelyen... Egyáltalán nem mindegy ezért, 
milyenek ezek a falak! Ösztöndíjas kutatásom során 
sem esztétikai, sem tartalmi megkötéseket nem 
alkalmaztam. Minden érdekelt, a giccs és a „csúnya” 
is, és annak módjai, megoldásai. Nem a tartalmat 
vagy a jelentést kerestem, hanem azt, hogy mindez 
hogyan hat a benne élő emberre.

A minták inspirációiért sokat jártam a természetet. 
A földön, vízen, növényzeten található, spontán 
kialakuló mintázatok, raszterek, nyomok, elmúló és 
ismétlődő rejtett szépségek inspiráltak. Az időtálló 
ideiglenes művek helyett a figyelmem a street-art 
néhány speciális ága – inverz graffiti – felé irányult.

Végül mindebben a különböző raszterek érdekeltek, 
amelyek közelről is adnak egy dekoratív mintázatot, 
de nagyban, távolabbról szemlélve teljesen új 
értelmet nyernek azáltal, hogy a sok kis elem egy 
nagyobb képpé áll össze. A mozaikhoz hasonló 
raszteres elven korábban már készítettem két 
monumentális murális munkát. Az ösztöndíjas 
időszak utolsó fázisában a rész és egész, a pixelek, a 
mozaikhatás, a szimmetria és aszimmetria vonalán 
elindulva készítettem el egy falfestmény terveit, 
ahol a matt és fényes felületek, valamint a szürke 
árnyalatai adják ki a tükör segítségével összeálló 
végleges képet.

Falak

Hegedüs Babett: 
Raszter, 2022, 
helyspecifikus falfestmény terve, 
2×4 méter
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Grafikai lapjaimon, rajzaimon, fotóimon – több 
mint két évtizede – létező, vagy mára már csak 
létezett kapuk, lépcsők, kőfallal határolt utak, 
sajátos történetű és atmoszférájú terek, természeti 
képződmények, emberi tevékenység nyomait is őrző 
tájrészletek jelennek meg eredeti környezetükből 
kiragadva, a kifejezés érdekében formálva, 
hogy a jelképek világába vezetve személyes 
gondolatok, érzések közvetítőivé válhassanak. 
Olykor tudatosan keresett, olykor pedig véletlenül 
megpillantott téri szituációk, motívumok ezek, 
amelyek önálló múlttal, kulturális vonatkozással, 
közeggel rendelkeznek. Szeretném, ha mindebből 
számos vonást megőrizve, a rézlemezbe 
maratott felületek változatossága és a papírra 
acél tollheggyel közvetlenül húzott vonal tiszta 
dinamikája által, munkáim révén barangolásra, 
felfedezésre, elmélkedésre, döntések meghozatalára 
késztetnének és mesélnének az emberről, életének 
állomásairól, környezetéhez való viszonyáról, 
valamint beszélnének felelősségéről.

2019 végétől erősen foglalkoztat az a folyamat, amely 
a világban elindult, és a korábban is megfogalmazott 
gondolatokat, érzéseket felerősítette bennem.

Új munkáim készítése során leginkább a 
hangsúlyok és a közvetítő motívumok változtak, 
és felértékelődtek a minket körülvevő világ 
sebezhetőségéhez kapcsolódó érzések. Fontossá 
váltak a választott terek pillanatnyi vizuális 
állapotai, a légköri jelenségek, a fény rajzolta 
formák, és foglalkoztatott, hogy rögzítésük, 
felhasználásuk révén a múlt és a jelen motívumai 
együtt milyen gondolatok közvetítésére képesek, 
továbbá hogy grafikáimmal, rajzaimmal és 
fotóimmal hozzájárulhatok-e a teremtett 
világ értékei iránti tisztelet és elkötelezettség 
erősítéséhez.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramja számomra egy olyan értékes 
alkotói periódust biztosított, amely időt, lehetőséget 
és támogatást adott az elmélyült, egymásra 
épülő munkához, az alkotás nálam gyakran 
lassú folyamatára, a gondolkodásra, a sorozatok 
tartalmi és technikai formálódására, érésére és a 
kísérletezésre.

HORVÁTH
KINGA

képzőművész
Miskolc, 1971

Horváth Kinga: 
Látható és láthatatlan V., 
2019, diófapác, papír, 50×70 cm
Fotó: Baranczó Benedek

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Horváth
Kinga

Portréfotó: Juhász Attila

Látható és láthatatlan
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ILLÉS
KATALIN

fotóművész
Budapest, 1982

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T
Illés
Katalin

A családokat bemutató környezeti portrék 
igyekeznek megragadni a családokon belüli 
erőtereket. A megrendezett és dokumentarista 
fotográfia határán mozgó attitűd célja a leíró 
képek készítése. Olyan olvasható látlelet egy 
szociológiai értelemben társadalmi jelenségről, 
ahol minden egyes elemnek és azok adott 
viszonyának vizsgálható, kutatható jelentése van.

A családokkal készült interjúkból emeltem ki 
a portrékhoz társított mottókat, amelyek egy 
mélyebb, belső réteget adnak a sorozatnak. Egy 
fotókönyv vagy kiállítás keretében, ahol mind a 
30 fotózott család szerepelne, a mottók hatására 
egymást erősítve válnak értelmezhetővé.

Eredetileg minden családi portréhoz 
kapcsolódik egy tájkép, amely mint tájidentitás 
jelenik meg. A helyszínek érdekessége, hogy 
nagyrészt magaslatokra, kilátókra irányítottak, 
innen nézhettünk mi is kamerával a városra, 

a tájra, a messziségre mint a romantikus 
elvágyódás archetipikus helyszíneire. A család 
által megjelölt helyszínről készült tájkép 
elkészítésének metodikája mindig a családdal 
való együttgondolkodás függvényében, de az 
alkotói szintézis által jött létre. Ezek a „tér-képek” 
jelentik a fundamentumot, ahonnan kiindulhat a 
néző.

A család mint dinamika, mint elsődleges tér 
sokrétű: vizuális és verbális megjelenítése nagyon 
izgalamas feladat. Mégis fontos volt számomra, 
hogy ők ne mint valamiféle ideák jelenjenek meg. 
Törekedtem az objektív realitás éreztetésére. Nem 
cél a családot mint „bálványt” látnunk, sokkal 
inkább mint egy olyan természetes közeget, ahol 
a felek minket is erősíthetnek.

Családi kontakt

Illés Katalin:  
Családi kontakt 1, 10 (fotósorozat),  

2020–2022, giclée-nyomat,  
40×60 cm

„Azt hallottam egész gyerekkoromban, hogy azt kell elfogadni, ahogy a Jóisten akarja.  
Ezzel sokkal jobban tudom venni az akadályokat.”

„Volt egy igevers, ami megváltoztatta az életemet. Ézsaiás könyvében van: hogy 
»Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem.  
Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok.« Elsőre nem is fogtam fel ezt. Csak 
áthaladtam rajta. Onnan kezdtem el olvasni. Mondják, hogy deutero Ézsaiás, Ézsaiás  
személye nem is egy volt, hanem kettő. Ahogy a második rész jön, az egy iszonyat 
lelkesítő és buzdító szöveg. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
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„...A fotográfia lételeme pedig a fény, amely nemcsak fizikai mivoltában tárja fel a dolgokat, hanem 
az örök mozdulatlanságba száműzve a pillanatot, a képek által képessé válok a világ mélyebb 
megismerésére. Az emberi sorsok kutatására tett kísérletem legfőbb eszköze éppen ezért a fénykép. Ez 
tesz képessé arra, hogy lássam mindazt, ami a hétköznapokban rejtve marad. Minden féltett titok és 
érzés ott lebeg az elkészült képek összefüggésrendszerében. Művészetem lényege, hogy megadjam az 
esélyt önmagam számára és a többi embernek arra, hogy láthatóvá tegyem azokat, akik mindeddig 
láthatatlanok voltak.” 
(Ilyés Zalán)

A székelyudvarhelyi fiatal fotós sorozatai 
elsősorban a perifériára szorultakat 
dokumentálják és láttatják. Az Akik szeretnek 
messze vannak című munkái a Magyar 
Művészeti Akadémia hároméves Művészeti 
Ösztöndíjprogramja alatt születtek. A közel száz 
képből álló fotósorozat arra vállalkozik, hogy az 
árvaházakban nevelkedő gyerekek mindennapi 
életét, szociális körülményeit, pszichés helyzetét 
megragadja. Korábban a West End Punk című 
sorozat képei (2017–2018) a Nyugati pályaudvar 
mellett élő hajléktalan fiatalok életét mutatták 

be. A munka fél évet ölelt fel, és ez idő alatt az 
alkotónak sikerült a közösség résztvevőjeként 
megjeleníteni hétköznapjaikat. A We are all 
sensitive people című sorozat (2015–2019) pedig 
a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány lakóival 
foglalkozott, megragadva azt, ahogyan a világtól 
elszigetelve léteznek a testi vagy szellemi 
fogyatékkal együttélni kénytelen fiatalok, 
és a maguk különleges módján kapcsolatot 
teremtenek a világgal.

ILYÉS
ZALÁN

fotóművész
Székelyudvarhely, 1994

Ilyés Zalán: 
Akik szeretnek, messze vannak 1–2.,  
2019-2022, giclée-nyomat,  
35×52,5 cm

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T
Ilyés
Zalán

Az egyetlen dolog, ami képes  
láthatóvá tenni a titkokat, a fény
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KÁEL
NORBERT
DLA

zongoraművész, zeneszerző
Kazincbarcika, 1974

Z E N E M Ű V É S Z E T
Káel
Norbert

Káel Norbert zongoraművész a crossover zenei 
stílus egyik legismertebb képviselője, a hazai 
és nemzetközi zenei élet aktívan koncertező 
szereplője. Zenei stílusát és előadásait az 
improvizációs technikák szerteágazó eszközei, a 
klasszikus és jazz összhangzattani és technikai 
elemeinek kombinációja, újszerű zenei 
megoldások, ritmikai érdekességek, virtuozitás 
jellemzik.

Előadóművészi tevékenysége mellett jelentős 
hangsúlyt helyez mesterkurzusok, workshopok 
tartására világszerte a zenei intézményekben. 
Zeneszerzői és hangszerelői tevékenysége is 
meghatározó: a „Great Hungarian Songbook” 
projekt már a harmadik sorozatra készül. 
Szívügye a magyar zenekultúra ismertetése, 
népszerűsítése a külföldi fesztiválokon való 
koncertezés által.

„A művészi küldetés gyökere a kifejezési vágy, amely gondolatokat, érzéseket közvetít. Ez a folyamat 
egyfajta esszenciája a művész személyiségének és a világról alkotott képének. Akkor hiteles, ha 
mindenféle szereptől, megfelelési vágytól mentes. Úgy gondolom, hogy minden művész, éppúgy mint 
minden ember egyedi és egyedi mondanivalóval rendelkezik. A művészi produktum lehet egy rajz, egy 
vers, egy zenemű, bármi, amely érzéseket, érzelmeket közvetít. Számomra a művészi mondanivaló 
az érzelmek komplexitásának egyfajta vizuális elmesélése a zene által: a zene képeket, hangulatokat, 
történeteket mesél el, sokszor a képi valóságnál sokkal kifinomultabb formában. A Magyar Művészeti 
Akadémia művészeti ösztöndíja remek lehetőség volt a művészi alkotótevékenységem kiterjesztésére, 
új élmények, motivációk szerzésére a többi ösztöndíjas művész megismerésével és a találkozókon való 
részvétellel.”  
(Káel Norbert)

A kompozíció és az improvizáció dimenziói

Káel Norbert szóló zongorakoncertje,  
Concert Hall, Wuhan, Kína, 2019. április 12.

Portréfotó: Csibi Szilvia
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KECSKÉS D.
BALÁZS

Junior Prima-díjas zeneszerző
Szeged, 1993

Z E N E M Ű V É S Z E T
Kecskés D.
Balázs

Kecskés D. Balázs alkotásai a hallgatóság 
képzeletét egy olyan zenei térbe hívják, ahol 
megtapasztalhatják a legkülönfélébb világok 
összeütközését. Szent Ágoston és Friedrich 
Nietzsche, Franz Schubert és Katy Perry, J. S. 
Bach és Meredith Monk egyaránt inspirálják. 
Komm című oratóriumát „egyfajta profán 
vallásosság lengi be [...], és ebből a hallgató 
egy valódi szakralitásélménybe tud eljutni” 
(Bartók Rádió, Új Zenei Újság). A Komm 2021 
októberében elhangzott az International Rostrum 
of Composers keretében Belgrádban. A Holland 
Filharmonikus Zenekar felkérésére írt Blue című 
zenekari darabját Madaras Gergely vezényelte 
2022-ben az amszterdami Concertgebouw-ban. 
Továbbá műveit olyan együttesek mutatták be, 
mint a Helsinki Chamber Choir, a NeoQuartet, 
az észt Collegium Musicale Kamarakórus, az 
amerikai Garth Newel Piano Quartet, a Magyar 
Rádió Énekkara és Zenekara és a Budapesti 
Vonósok.

2019 és 2022 között a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjasaként több mint húsz 
kompozíciót hozott létre különféle műfajokban: 
a capellakórusművektől zongoraversenyig, 
dalciklustól nagy apparátusú kamaradarabokig. 
Fejlődésének eddigi legintenzívebb szakasza 
ehhez a három évhez köthető.

A Zeneakadémia zeneszerzéstanszékének 
oktatójaként barokk és bécsi klasszikus 
kompozíciós technikákat és kortárs zenei 
elemzést tanít. Oktatói tevékenysége révén 
élő kapcsolatot tart fenn a zenetörténet 
klasszikusaival, miközben a legújabb kortárs 
technikákban is elmélyül diákjaival. Kecskés D. 
Balázs a zenét tágabb kulturális összefüggéseiben 
értelmezi, vizsgálódásai az elektronika és a 
mesterséges intelligencia klasszikus zenében 
betöltött szerepétől egészen a popszámok 
Schubert-dalokkal történő összehasonlításáig 
terjednek.

Ütköző világok

Kecskés D. Balázs: 
Zongoraverseny, 
2021–2022,
részlet az 1. tételből
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KIRÁLY
FANNI

ötvös iparművész
Budapest, 1971

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Király
Fanni

Ékszert szeretek a legjobban készíteni. Szeretem, 
hogy saját örömömre, megalkuvás nélkül 
dolgozhatok, és mindig bízom abban, hogy a 
munkáimnak lesz gazdája. Ékszertervezőként 
folyamatosan kísérletezem, ennek 
eredményeképp fejlesztettem ki egy egyedülálló 
plasztikus pergamenformálási technológiát, 
amellyel nagyméretű, nemesfémmel ötvözött 
tárgyegyütteseket készítek. Ezen ékszerek 
nemzetközi sikereket is hoztak.

A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja 
lehetőséget adott arra, hogy sok időt tudjak 
áldozni a munkámra, ezért az elmúlt termékeny 
években három egymásra épülő sorozatot 
hoztam létre. Mindhárom a múló időhöz 
fűződő kötődésemből fakad. Az első év 
csiszolt köves IDŐ ékszerei a homokórában 
lepergő napjainkat és az évszakokat idézik. A 
LÓTUSZ pergamenékszer-sorozatot az indiai  
lótusznövény, mint az újjászületés szimbóluma 

inspirálta. Az utolsóban, a TALÁLT KINCSEK 
sorozatban régóta őrizgetett kincseimet mutatom 
meg.

Gyűjtögető vagyok, nagyon sok gombot, 
hímzést, legyeződarabot, törött apróságot 
elrakok, és szépségüket szívesen osztanám 
meg másokkal. Úgy gondolom, hogy ezeket a 
tárgyakat meg kell ünnepelni, mert valaha élt 
elődeink találékonysága, virtuóz tudása, finom 
ízlése ma is hatással lehet életünkre, formálhatja 
szemléletünket. Ezek a sokat megélt töredékek a 
fiókok mélyéről ezt nem képesek megtenni, ezért 
én új életre keltem őket, bízva abban, hogy egy 
egészen más léptekű kortárs ékszer rájuk irányítja 
figyelmet. Most olyan kultúrában élünk, hogy 
mindent megveszünk, majd gyorsan eldobunk. 
Ez tökéletes ellentéte annak, amit én a tárgyak – 
mint testet öltött gondolatok – örökkévalóságáról 
hiszek.

Ékszereink üzenete

Portréfotó: Rákossy Péter Király Fanni:
Csodakamra nyakék római bronz lófibulával / Talált kincsek sorozat, 2022, 
bronz (Kr. u. V. sz.), ezüst, mahagóni, ébenfa, jade, achát, 
80×42×13 mm / 520 mm
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KISS
GABRIELLA

népi iparművész,  
a Népművészet Ifjú Mestere
Kazincbarcika, 1977

N É P M Ű V É S Z E T
Kiss
Gabriella

Az ékszerkészítés az 1990-es évektől kíséri utam, 
amikor is néptáncosként elkészítettem első 
színpadi ékszeremet. Azóta kutatom, gyűjtöm  
a még fellelhető ékszerek hagyományos mintáit, 
elkészítésük technikai fortélyait.

Kalotaszeg egy családi nyaralás apropójaként 
lopta magát a szívembe. 2006-ban Méra 
ékszereinek elkészítésével, illetve a viselésükről 
írt tanulmányommal a Népművészet Ifjú 
Mestere lettem, majd még ebben az évben a 
népi iparművész cím birtokosa is. Tanulmányom 
már akkor azzal zártam, hogy mielőbb szükség 
lenne a kalotaszegi ékszereket összegyűjteni, 
katalogizálni és rekonstruálni, megmutatva a 
falvak mintakincsének sokféleségét, szokásainak 
egyediségét. A Művészeti Ösztöndíjprogram 
által lehetőséget kaptam, hogy ezt a gyűjtő- és 
rendszerezőmunkát elvégezzem.

A gyűjtött daraboknak folyamatosan készül 
a pontos rekonstrukciója, megőrizve a 
hagyományos formát, mintakincset és színvilágot. 
Alkotóként izgalmas feladat számomra, hogy a 
meglévő mintakincs alapján az eredeti ékszereken 
túl modern, ma is viselhető ékszereket, 
kiegészítőket készítsek. Az ösztöndíjprogram 
három éve alatt több ékszerkollekcióm 
született, amelyek a hétköznapi ruházat 
látványos elemeként újszerű megfogalmazásban 
hordhatóvá teszik a régi idők gyöngymintáit.  
A kalotaszegi kötények szedésmintái, a sallangok, 
a párták, a főkötőcsipkék gyöngydíszei végtelen 
számú lehetséges variációt rejtenek.

Kalotaszegi gyöngyszemek

Kiss Gabriella:
SzíneS, 
2022, 
gyöngyhímzés, 
50×30 cm

60 61



KOMÁROMI
MÁRTON

énekművész
Budapest, 1980

Z E N E M Ű V É S Z E T
Komáromi
Márton

Énekesként elsősorban oratóriumok tenor 
szólistájaként tevékenykedem. A különböző 
zenekarokkal való együttműködés során 
számos oratórium került repertoáromba 
az évek során, többek között Bach, Liszt, 
Haydn, Mozart, Dvořák, Händel és Kodály 
művei. Az oratóriumok mellett dalesteken, 
áriaesteken, operakeresztmetszet-előadásokon is 
közreműködöm.

A hároméves ösztöndíjas időszakra örömmel 
tekintek vissza. Hálás vagyok a lehetőségért, 
hogy egy önálló előadás-sorozatot tudtam 
megvalósítani. Olyan előadói estek létrehozására 
törekedtem, melyek során a közönség a zenei 
élmény mellett más művészeti ágak által is 
inspirációt szerezhetett:  szerepet kapott így 
a festészet, a fotóművészet, az irodalom, az 
építészet és a zenetörténet is. A műsortervemen 
szereplő barokk, klasszikus, romantikus, 20. 
századi és kortárs zeneművek, valamint versek, 
műfordítások, zenei ihletésű fotósorozatok 

bemutatását az egykori szalonéletet idéző 
közvetlen hangulatban szándékoztam 
megvalósítani. A 12 előadás közül például a Sous 
le ciel de Paris címet viselő francia dalest francia 
festményekkel és versekkel egy valódi dőzsölés 
volt a késő romantikus és impresszionista francia 
művészetben. Magyar zeneszerzők magyar 
költők verseire írott dalai és a dalokat inspiráló 
versek is megszólaltak egy másik előadáson. 
A Kastélyok hangjai című Haydn–Beethoven-
dalestet magyar kastélyok fotói színesítették, 
Beischer-Matyó Tamás szerzői dalestjét pedig a 
szerző magyarázatai tették még élvezetesebbé. 
A zongorakíséretes dalestek mellett három 
alkalommal kamarazenekari előadásra is sor 
került. Három előadói est helyszínéül egy-egy 
idősek otthonát választottam, mert tapasztalatom 
alapján fontosnak és a művész számára is 
lélekemelőnek tartom a művészi élmény 
eljuttatását az élő előadásokhoz nehezebben 
hozzáférő közönség számára is.

Zeneművészet és társművészetek találkozása

Komáromi Márton előadásában:
J. Haydn: Die Schöpfung, 
Müpa, Budapest, 
2021. szeptember 20.

Portréfotó: Wágner-Csapó József
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KOÓS
DANIELLA
DLA

formatervező
Budapest, 1981

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Koós
Daniella

Mind alkotóként, mind egyetemi docensként 
és designkiállítások kurátoraként célom az 
értéket képviselő, fenntartható tárgykultúra 
meghonosodásának és magas designminőségű 
tárgyak létrejöttének elősegítése.

Tervezői munkám során arra törekszem, hogy 
hosszú távon érvényes esztétikai minőségű, 
funkcionális tárgyakat hozzak létre, amelyek 
fenntarthatósági értéke a természetes, etikus, 
valamint minőségi anyaghasználatában és az akár 
generációkon átívelő használati potenciáljában 
rejlik. Tárgyaim esztétikája a funkciók által 
megszabott méretek és technikai megoldások 
arányainak gondos tervezéséből fakad, e tervezési 
módszer teret ad az egyes darabok későbbi 
gazdag változatképzésének, reflektálva az éppen 
adott trendekre és a megrendelői igényekre. A 
leírtak mellett törekszem arra, hogy tárgyaim 
pozitív kisugárzásúak és minimális átalakítással 

akár méretezésükben is perszonalizálhatóak 
legyenek.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramjának köszönhetően 
módom nyílt a mindennapok megszokott 
munkafolyamataiból kiszakadva tervezőként 
szabadabb kísérleteket folytatni, illetve 
megtervezni érett alkotói pályám vonalát és 
fókuszpontjait. Az ösztöndíj során számos új 
tárgyalkotó technikát kipróbáltam és rátaláltam 
egy számomra eddig teljesen ismeretlen 
anyagra, az üvegre. Ez volt a három év során az a 
csúcspont, amelyről úgy gondolom, váratlanul és 
mondhatni spontán módon meghatározza majd 
alkotói tevékenységemet, hiszen a jövőt illetően 
az üvegtárgyak tervezése és az anyag különböző 
módokon való megmunkálásának elsajátítása az 
elsődleges szakmai célom.

A funkciók esztétikája

Koós Daniella:
Hilo vázakollekció, 2022, 
faformába fújt ólomkristály,
150×150×250 mm és 120×120×250 mm
Fotó: Hrotkó Bálint
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hegedűművész
Budapest, 1979

Z E N E M Ű V É S Z E T
Krulik
Eszter

Az Artisjus-díjas hegedűművész a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte 
doktori oklevelét, disszertációja Ligeti György 
zeneszerző életművével foglalkozik. A Ravel-díjas 
Krulik Kvartett és a Végh Sándor-ösztöndíjas 
Sonus Cordis Kvartett alapítója és művészeti 
vezetője, a váci Bartók–Pikéthy Zeneművészeti 
Szakgimnázium hegedű- és kamarazene-tanára, 
az intézmény vonósegyüttesének művészeti 
vezetője.

Nevéhez több fesztivál létrehozása és 
működtetése is fűződik, többek között a 
Tolna megyei Szent András-kastélyban futó 
Sonus Cordis napok, a váci konziban évente 
megrendezésre kerülő Intenzív zenekari napok és 
a gödi székhelyű Neveleki Utcazene Fesztivál.

Hegedűművészként a kortárs zene repertoáron 
tartását és népszerűsítését tartja egyik 
legfontosabb ügyének. Nevéhez fűződik 
több tucat új darab ősbemutatója a magyar 
és nemzetközi kortárs zenei szcénában. 
Szabadúszóként Amerikától Kínáig koncertezett 
a világ számos neves koncerttermében.

Pedagógiai újítása a hegedűoktatásban a 
Rode, Kreutzer és Dont etűdjeihez komponált 
hegedűkíséret. Eszter innovációjának 
megvalósítását a Magyar Művészeti Akadémia 
hároméves ösztöndíja támogatta 2019–2022 
között. Az így létrejött kotta az Editio Musica 
Budapest gondozásában fog megjelenni.

A kamarazene-oktatás területén végzett munkája 
is kimagasló: számtalan átiratot készített vonós 
kamaraegyüttesek számára az elmúlt években.

Zeneakadémiai tanulmányai közben részt 
vett Vincent Le Quang soundpainting 
mesterkurzusán. Az itt elsajátított soundpainting 
jelnyelvet és a szabad improvizációt szintén 
bevezette a középfokú oktatásba.

Aktív zenészként jelenleg a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar koncertmestere és az Orfeo 
Zenekar tagja.

„Gradus ad Parnassum”

Portréfotó: Krulix Fényképészet Krulik Eszter és Rohmann Ditta közös koncertje  
az ösztöndíjas záróeseményen,  
MMA MMKI, Hild-villa,  
Budapest, 2022. augusztus 31.

KRULIK
ESZTER
DLA
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LÁNYI
ANNABORI

tárgyalkotó művész
Budapest, 1991

I P A R -  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Lányi
Annabori

Ékszertervezőként fontos számomra egy-egy 
tárgy részleteinek aprólékos megtervezése 
és pontos megalkotása, valamint szeretek 
többféle anyaggal dolgozni és azokat 
kombinálni. Munkám legizgalmasabb részének 
a koncepcióalkotást tartom: ez az a folyamat, 
ahol a legszabadabban fantáziálhatok, hiszen a 
koncepció alkotja majd a legszigorúbb kereteit 
tervezésem menetének. 

A PLAY bALL című munkámat a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen mesterdiploma-
projektként kezdtem 2018-ban, majd a 
Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogramja során termékfejlesztéssel 
folytattam. Koncepciójának megalkotása 
korábbi munkáimhoz képest rendhagyó 
volt, megismertem a design egy új területét, 
társadalomformáló erejét: az inclusive designt.

A mozgás és a sport fontos szerepet játszik 
mindenki életében. A halmozottan fogyatékos 
gyermekek életében kifejezetten: kisebb 
korban játékos fejlesztési terület, később 
akár érvényesülési lehetőség is. A PLAY bALL 
az ő igényeikből kiindulva született, szoros 

kooperációban egy speciális oktatást nyújtó 
intézménnyel. Koncepcióját tekintve felkészítő 
és edzést elősegítő játéka egy paralimpiai 
sportágnak, a bocsának, hiszen játékos 
módon fejleszti ehhez az alapkészségeket 
(finommotorika, labdacélzás, tudatos 
erőkifejtés). Tervezésénél fontos szempont 
volt, hogy élvezetes játékélményt nyújthasson 
bárkinek. Moduláris rendszerének köszönhetően 
sokféleképpen építhető össze. Az építőelemek 
formái enyhén figuratívak, de sematikusak 
annyira, hogy teret kapjon a képzelőerő. A 
játék menetét éltkorhoz, érdeklődéshez és 
ügyességhez illeszthetjük, ugyanis készíthetünk 
egy figurákból álló mesélhető világot vagy 
egy összetett elemekből álló ügyességi pályát 
is. Asszisztenciával és különböző képességű 
gyerekekkel egyaránt játszható. A játszás 
folyamán érzelmi és szociális módon is fejlődnek 
a gyermekek, ideális választás lehet a közös 
játékra.

PLAY bALL – inkluzív játéktervezés

Lányi Annabori: 
PLAY bALL, 2022 

rétegelt lemez, gyerekbarát festék, PLA & fafilament / CNC-marás, 3D-nyomtatás, 
változó méret, max. 62,5×50×25 cm

Fotó: Paseczki Lidia
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MAJOR
ANITA

MARGITTAI
GÁBOR
PhD

rendező, filmkészítő, 
szerkesztő
Szombathely, 1970

író, rendező,  
filmkészítő 
Budapest, 1973

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T

I R O D A L O M

Major Anita

Margittai
Gábor

A történelem a Kárpát-medencében is képes 
az önkorrekcióra – e tézis igazolásáért (vagy 
cáfolatáért) utaztunk be sok ezer kilométert 
régiónk „külső magyar” területein – és még 
azon is túl. Hogy bemutassuk peremlétüket, 
sorstörténetüket irodalmi igényű riportokban, 
esszékben, dokumentumregényekben, filmeken 
és nemzetközi vándorkiállításokon. Ugyanezzel 
a céllal szerveztünk expedíciókat a muzulmán 
Észak-Afrikába, az ezerkultúrájú Anatóliába, a 
vendégszerető kazak sztyeppékre és a mediterrán 

Európába a magyar történelemhez különös 
szálakon kötődő törzseket, helyszíneket, 
történeteket vizsgálva. Ahogy kutattuk a halottak 
szórványát is az első világháború nemzetiségi 
problémáinak és hadifogolysorsainak tükrében, 
Szamár-sziget elveszett hadseregének, 
rabkatonáinak históriáját is feltárva. Legutóbb 
pedig az erdélyi főnemesség jóvátételének 
palotaforradalmát, a tiltott és láthatatlan 
kastélyok félhomályos birodalmát térképezve fel.

„Margittai Gábor és felesége, Major Anita nem luxuskörülmények között, most is éppúgy, mint 
valaha diákkorukban, utaznak érdeklődő, világra tárult tekintettel, szétnézőként járják a nagyvilágot. 
Megszállottan keresnek, beszélgetnek, rákérdeznek emlékekre, történetekre, akárha mesékre. Nem 
a turisták számára előkészített utakat és nem fényűző külföldet látogatnak, hanem lehetetlennél 
lehetetlenebb helyszíneket keresnek fel, és az ott szerzett tapasztalataikkal teszik gazdagabbá a 
magyarságról való ismereteinket. A szétszóratás esettanulmányaiból az összetartozás csodáját 
varázsolják elő számunkra. Nemzeti sorsunk megértését segítik ezekkel a sokszor igenis furcsán hangzó 
elbeszélésekkel. […] Hiányt pótló beszámolókat készítenek. Margittaiék vállalták azt az életmódot, 
amivel szószólójuk lehetnek a veszteségek mellett az életakarat feltámadásának. A magyarságtudat 
megerősödésének.” 

(Kabdebó Lóránt)

Tiltott kastélyok

Margittai Gábor: 
Láthatatlan kastély. Erdélyi történelmi családok  
a jóvátétel útvesztőiben: Wassok és Kemények,  
Külső Magyarok Kiadó, 2020
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Tiltott kastélyok 3. – Küküllővári Hallerek, 
dokumentumfilm, 52 perc
Rendezte: Major Anita 
Grafika: Külső Magyarok

Aranyszőnyeg – A gernyeszegi Teleki-ház feltámadása,  
dokumentumfilm, 52 perc
Rendezte: Major Anita
A képen: gróf Teleki Kálmán a gernyeszegi kastély udvarán 2012-ben 
Fotó: Margittai Gábor

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T

I R O D A L O M

Major Anita

Margittai
Gábor

Béldi Emma és 
Teleki Ádám 
élőképet ad elő, 
é. n.
Forrás:  
Mikes Borbála 
magángyűjteménye
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MÉSZÁROS
GERGELY
DLA

szobrászművész
Pécs, 1980

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Mészáros
Gergely

Munkáimban az ember szakralitáshoz és 
spiritualitáshoz fűződő lehetséges viszonyait 
keresem. Fontosak számomra az anyagiságban 
rejlő szimbolikus kifejezési lehetőségek. Keresem 
a szellemi erőteret létrehozni képes formai 
együtállásokat. Jellemzően kevés alapelemből 
építkezem. Szeretem felfedezni  
a variabilitás határait és feltérképezni az elemek 
viszonyrendszerét. Tematikusan gondolkodok. 
Elkezd érdekelni egy kérdés, egy vizuális jelenség, 
és megpróbálom körüljárni. Többféleképpen 
összeillesztem, közben figyelem az eredményt. 
A variációk száma az alkotófolyamat végére 
drasztikusan lecsökken és csupán egy-két 
megoldás marad. Azonban az oda vezető út során 
folyamatosan lehetőségek, útelágazások nyílnak, 
amelyek újabb bejárásokra sarkallnak. 

Sokszor megfordul a fejemben, hogy a növények 
mindent éreznek, ami a világban zajlik, sőt 
mi több, rendelkeznek valamiféle néma 
tudatossággal. Az élet annyira természetes 
bennük, hogy nem is érzik szükségét a 
megnyilvánulásnak, csak léteznek. A flóra mintha 
folyamatos önfeledésben, szemlélődésben töltené 
léte minden percét. Talán ezért áraszt magából 
folyamatosan nyugalmat az ember számára, talán 
ezért olyan titokzatos.

Ugyanakkor egy sajátos feszültség is 
megtapasztalható körülötte. Ez a feszültség 
abból bontakozik ki, hogy az a formai és 

funkcionális gazdagság, pompa és variabilitás 
amely a növényvilágot jellemzi, a legteljesebb 
nyugalommal, visszafogott tartózkodással, 
kimondatlansággal párosul. Olyan szellemi 
feszültség keletkezik ebből a szembenállásból, 
hogy az szükségszerűen elvezet minket – ha 
hagyjuk – a fenségesség érzéséhez.

Régóta ismert tény, hogy a növények reagálnak 
a környezeti változásokra. Képzeljük most el, 
hogy nem csupán reagálnak, hanem reflektálnak 
is. Nem szóval, verbálisan, hanem saját fizikai 
megjelenésük megváltoztatásával mintegy 
üzenetet fogalmaznak meg az azt felfogni képes 
ember számára.

Talán ez az üzenet nem más, mint a hiány 
üzenete. Ez a hiány valami ismerős dolog. Valami 
olyan, ami belőlünk fakad, természetes részünk. 
Nem kell az idegenségből fakadó ijedtséggel 
megpillantanunk. Egy olyan szellemi lyuk, ahova 
nem tudunk semmit véglegesen beilleszteni. Egy 
hely, ami üres marad, egy hiány, ami nem fáj.

A hiány üzenetének értelmezése természetesen 
a mi feladatunk. Én csupán összegyűjtöttem egy-
két ritka növényi példányt.

Természetes hiány - a hiány természete

Portréfotó: Horváth Gábor

Mészáros Gergely:
Végtelen gyökér, 2020, 
acél-, üveg-, alumíniumobjekt,  
40×40×90 cm
Fotó: Barabás Zsolt
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fotóművész, fotótörténész
Csíkszereda, 1975

F I L M –  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T
Molnár
Attila

Fotótörténeti kutatási terveim lényegi elemei 
alapvetően megegyeznek az Erdélyi Fotográfia 
Múzeumért Egyesület (továbbiakban: EFME) 
céljaival, célkitűzéseivel. Ennek az egyesületnek 
ötletadója és egyik alapító tagja vagyok. Az 
elmúlt 15 évben megállás nélkül kutattam fel, 
vásároltam meg és azonosítottam be különféle 
székelyföldi/erdélyi/anyaországi fotográfusok 
életműveibe szervesen beletartozó régi fotókat, 
tettem mindezt azért, mert az Erdélyi Fotográfia 
Múzeumának alapjait szeretném lerakni.

Örvendetes tény, hogy az elmúlt évtizedben a 
régi fotográfiai (és képeslap) alkotások, általában 
a fotográfia iránti szakmai és civil érdeklődés  
– szenvedélyes gyűjtők, vásárlók sokasága 
– egyaránt számottevően nőtt, kutatások 
indultak, fotótörténeti kiadványok, albumok 
születtek és több helyütt célul tűzték ki a régi 
műtermek, „napfényműtermek” rekonstrukcióját, 
lokális és regionális hatósugarú fotográfusok, 
vándorfotográfusok élettörténetének felkutatása 
kezdődött el.

Az EFME ezeket a jótékony folyamatokat szeretné 
- többek között – segíteni, partnerségben 
a folyamatok generátoraival, ugyanakkor a 
saját útját járva szeretné letenni névjegyét az 
egységes magyar fotótörténet egyes fejezeteinek 
megírásával. Az MMA 2019–2022. időszakra szóló 
Művészeti Ösztöndíjprogram is ezt a folyamatot 
segítette, valóban lehetetlen volna a hatalmas 
erdélyi - de ha lokálisabban gondolkodunk, 
székelyföldi - hagyatékot felgöngyölíteni a három 
év alatt, ehhez továbbra is alapos koncepció, 
újabb anyagi források és további szakértői csapat 
szükségeltetik. Ugyanakkor mindez továbbra 
is lehetséges, és egy következetesen végigvitt, 
tíz-tizenöt éves kutatássor eredményként 
létrehozható az Erdélyi Magyar Fotótörténet 
Kulturális Örökségének Archívuma, valamint 
Múzeuma.

Térben és időben

Ismeretlen fotós: 
Lugosi Béla színművész, Drakula gróf alakjának megformálója,  
1916, képeslap, zseletinos ezüst eljárás, 
9×14 cm

MOLNÁR
ATTILA
DLA
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I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Molnár
Eszter

2012-ben diplomáztam az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom 
és művészettörténet szakon. 2008-tól – és 
jelenleg is – kortárs képzőművészeti kiállítások 
megnyitását, rendezését vállaltam. A Kiscelli 
Múzeum gyakornokaként és művészeti 
galériákban dolgoztam. 2012 őszétől az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Irodalmi Modernség 
Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas 
hallgatója voltam, ahol 2015-ben szereztem 
abszolutóriumot. Számos irodalomtörténeti 
és művészettörténeti tárgyú publikációm 
jelent meg, tudományos konferenciákon 
adtam elő. 2016 és 2017-ben a Petőfi Irodalmi 
Múzeum kutató munkatársaként, digitális 
filológusként Móricz Zsigmond levelezésének 
kritikai szövegkiadásával foglalkoztam. Jelenleg 
művészettörténet szakos tanárként dolgozom. 
Érdeklődésem az utóbbi években fordult a kortárs 
kárpit témája felé. Kiállításokat szerveztem 
és nyitottam meg a Magyar Kárpitművészek 
Egyesületében.

Az Egyéni és közösségi alkotás a kortárs magyar 
kárpitművészetben című MMA-ösztöndíjas 
projektemben a Magyar Kárpitművészek 
Egyesülete (MKE) tagjainak életművét és a közös 
alkotásokat vizsgáló kutatásában két kortárs 

kárpitmonográfia - Balogh Edit (Horizont, 2019) 
és Kneisz Eszter (Hálózatok, 2021) – szerzője 
voltam. Az ösztöndíjas időszakban életinterjúkat 
készítettem, illetve cikkeket, tanulmányokat 
publikáltam a kortárs kárpitművészetről. Az 
említett életinterjúk – amelyek az interjúalanyok 
teljes életművét és pályáját elemzik – részben 
már publikálásra kerültek. A szövegkorpuszban 
szereplő neveket, eseményeket, fogalmakat 
jegyzetekkel láttam el, amelyek rámutatnak az 
egymással számos ponton találkozó életutak 
fontosabb eseményeire, fordulópontjaira. E 
bonyolult kapcsolathálózat a most képzett 
narratív térben is részben láthatóvá vált. Az 
elkészült több száz oldalas interjúszövegfolyam, 
azaz a kapcsolatok, összefüggések felderítésére 
alkalmas információhálózat természetesen 
tovább bővíthető és bővítendő.

Kortárs kárpithálózatok

Molnár Eszter:  
Kneisz Eszter – Hálózatok,  
Budapest, Kneisz Eszter, 2021

MOLNÁR
ESZTER

művészettörténész, irodalomtörténész
Szeged, 1985

Portréfotó: Varga László
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MOLNÁR
OTTÓ

karnagy
Nagykürtös, 1975

Z E N E M Ű V É S Z E T
Molnár
Ottó

A közel három évtizedre visszanyúló szakmai 
tevékenységem több pilléren – az orgonista, a 
tanár és a karnagy hármas pillérén – nyugszik. 
Az orgonistalét egyrészt a templomi zenei-
liturgikus szolgálatot ellátó egyházzenész 
szerepében, másrészt a koncertező művészlét 
kihívásaiban nyilvánul meg. A tanár a jövő 
muzsikusgenerációjának és koncertlátogató 
közönségének kinevelésében vállal szerepet. 
A karnagy pedig a hazai és nemzetközi 
egyházzenei koncertélet aktív résztvevőjeként 
végzi tevékenységét. Az 1997-ben általam 
alapított Szent Korona Kórus karnagyaként 
művészi ars poeticám egyrészt az egyházzenei 
kórusirodalom értékes, ismert és kevésbé ismert 
gyöngyszemeinek előadását, másrészt egy érték- 
és identitásválsággal terhelt világban egyfajta 
kulturális, szellemi, intellektuális műhely 
létrehozását és annak menedzselését tűzte 
zászlajára. A program a magyar történelem és az 
egyetemes zenekultúra diszciplínáinak kohéziója, 
művészi és kutatómunka adaptációjában. A 
futamideje alatt megvalósított koncertsorozat 
egyszerre mozgott zenei és történelmi síkon. 
A művészi küldetés mozgatórugója egy olyan 

program – amelynek hármas vezérelve a 
szakmaiság, a megvalósíthatóság és a hitelesség 
volt – összeállítása és bemutatása volt, amely 
párhuzamosan integrálja a történelmi múlt 
és hagyomány tiszteletét és annak ápolását, 
valamint lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre, 
a zenei nóvumok iránti kíváncsiság felkeltésére 
és azok megismertetésére. A program a szakmai 
életben történő nagyobb mértékű ismertség 
és elismertség biztosítására, a szakmai 
kapcsolati tőke bővítésére, a jövőben esedékes 
koncertmeghívások pozitív elbírálására, a 
szakmai és társadalmi elismerések odaítélésére is 
megtermékenyítő hatással volt. A koncertsorozat 
során sikerült a Kárpát-medence, tehát az 
anyaország és az elszakított nemzetrészek 
magyarságát és területét egy szellemi közös 
nevező alá hozni, egy, a magyar történelem 
kiemelkedő eseményeit és helyszíneit megjelenítő 
és azt autentikus zenei köntösbe ágyazott 
nemzetegyesítő eseménysorozatot megvalósítani, 
a Kárpát-medence magyarságát egy eszmei 
tömbbe tömörítő virtuális zenei-történelmi túrát 
végigjárni.

Cantate Domino

A Szent Korona Kórus és a Fórum Zenekar hangversenye  
a kolozsmonostori Nagyboldogasszony-templomban  
Vezényelt: Molnár Ottó, I. Magyar Egyházzenei Fórum, Kolozsvár, 
2022. augusztus 14.
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Az emberi létezés vizuális lenyomatainak 
készítésével értelmezem korunk társadalmi, 
szociális rendjét és struktúráját. A fotográfia 
művészeti irányán belül leginkább a 
valóságábrázolás, a dokumentarista fotográfia 
érdekel. A valóság kutatásában az emberi 
esendőség, az emberi méltóság, a létezés 
mélységeinek bemutatása áll fotóesszéim 
elkészítésének középpontjában. Az elmúlt 
évtizedekben a fotográfusi érdeklődésem, így a 
különböző tanulmányútjaim térben is kitágultak, 
globalizálódtak. A fotográfiai megfigyeléseim 
mindig a sokféle emberi létezés megmutatására,  
a szociális struktúrára irányulnak.

 A Buddhapest (2017–2022) című panoráma 
fotóesszében legfőképp az emberi létezés 
mikénjét, az ember és környezetének kohézióját 
vizsgálom. A hároméves alkotói ösztöndíjat 
korszakos küldetésnek tartom. A panoráma 

fotóesszé vizuális vallomás a dokumentarista 
fotográfia tér-idő lenyomatjellegével, a főváros 
kerületeinek korunkra jellemző életmódjáról, 
eseményeiről, az utca emberéről. Az ember 
alkotta mesterséges világ és a természet 
találkozásában létrejövő feszültség kapcsán 
készült fotósorozat a nagyváros drámaian változó 
és fejlődő sajátosságait ábrázolja. A természetbe 
beavatkozó ember esetlen pusztítása, vagy 
ennek ellenpólusaként az épített környezet erős 
jelenléte, megváltoztathatatlan beavatkozása áll 
érdeklődésem középpontjában.

MOLNÁR
ZOLTÁN

fotóművész
Budapest, 1973

Buddhapest / 2019–2022

Buddhapest, Csepel, 
2022, giclée-nyomat, 30×80 cm

Molnár Zoltán:

Buddhapest, Dohány utca, 
2022, giclée-nyomat, 30×80 cm

F I L M  –  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T
Molnár
Zoltán
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MONORI
ANITA

porcelántervező iparművész
Budapest, 1982

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Monori
Anita

Mindig figyelem a környezetemben zajló 
eseményeket és igyekszem követni az aktuális 
trendeket, hogy naprakész ötletekkel állhassak 
elő. Porcelántárgyaim kivitelezése során a 
hagyományos technikák mellett korszerű 
technológiai megoldásokat is beépítek. Kedvelem 
az egyszerű, letisztult formavilágot, amely teret 
enged a játékos grafikai minták és egyéb, saját 
tervezésű elemek megvalósításának.

  Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogramra 
kitűzött projektem célja volt, hogy tovább 
kísérletezzek és megtanuljak négy különböző 
digitális technológiát, amelyek bevonásával 
évente egy új funkcionális kerámia 
tárgykollekciót hozok létre.

Fontosnak bizonyult a digitális eszközök 
használatával járó tapasztalat, hogy részletesen 
végigkövethettem a munkafolyamatokat, majd 
ezekből inspirálódva a számomra meghatározó 
„motívumokat” kiragadtam és ötvöztem a 
tradicionális tárgyalkotás munkamódszereivel. 

Arra törekedtem, hogy a digitális technológia 
ne csak létrehozza, hanem befolyásolja is a 
tárgyakat. E gondolatmeneten haladva a tárgyak 
felületének díszítéseként a kivitelezéshez 
használt eszköz „nyomait” alkalmaztam.  
Az általában rejtve maradó – a munkafolyamatok 
során kialakuló – „mintázatokat” szerettem volna 
feltárni és megmutatni a tárgyaimban.

  Az első évben a CNC-marással kísérleteztem, 
ennek nagyoló lépéseiből alakítottam ki a 
Hidden Lines című porcelán tálaló- és kínálótál 
sorozatom mintázatait. A második év alatt a 
3D-nyomtatás volt a választott technológia, 
kitöltő szerkezeteinek átiratait használtam fel 
az Exposed című porcelánváza és -doboz sorozat 
mintáiban. Utolsó évben a lézergravírozás 
megismerésével új grafikai mintákat készítettem – 
folytatva a 3D-nyomtatással való kísérletezést is –, 
minek eredménye a Vihar című dísztálsorozat lett.

Digitális kísérletek új porcelánkollekciók 
létrehozásához

Monori Anita: 
EXPOSED-sorozat: vázák és dobozok, 2021, 
öntött, mázas porcelán, fújt dekorral, változó méret
Fotó: Görgényi Gábor

Portréfotó: Görgényi Gábor
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NÁDAS
GERGELY

formatervező
Budapest, 1969

I P A R -  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Nádas
Gergely

Tervezőként és a családi vállalkozásban 
működtetett tervezőiroda ügyvezetőjeként 
dolgozom, amelynek tevékenységei során 
sokféle gyártóval és technológiával találkoztunk, 
a megvalósult tervek között megtalálható a 
legkisebb konyhai eszközöktől a személyszállító 
hajókig a formatervezés számos különböző 
területe. A tervezői munka mellett tanítok, 
ami lehetőséget ad arra, hogy tudatosabbá és 
átadhatóvá tegyem a több mint húsz év alatt 
gyűjtött tapasztalataimat.

Formatervezett világunkat megtöltik, ellepik 
a tárgyak, melyek hol nagyon, hol kevésbé 
hasznosak, jó esetben működőképesek, sokszor 
szépek, újszerűek, formabontók, előremutatók, 
esetleg ergonómiai szempontból tökéletesen 
kivitelezettek. A sokaság azonban eltakarja a 
valós értékeket és szándékokat, a gyors változás 
eredményeképpen a tervező és a felhasználó 
is elbizonytalanodik, elveszíti tájékozódó 
képességét, és előbb-utóbb valamilyen előre 
gyártott folyamat sodrásába kerül, amellyel 
jelentősen csökken a tudatos szemlélet lehetősége.

Hároméves kutatómunkám során a 
formatervezett tárgyak hatásmechanizmusát 
vizsgáltam, kísérletet tettem ennek a rendszernek 
az elemzésére és megértésére. A kutatás során 
választ kerestem arra, hogyan hatnak ezek 
a tárgyak, illetve tárgyrendszerek a vizuális 
észlelésen keresztül a befogadóra, illetve milyen 
sarokpontok befolyásolhatják ezt a folyamatot. 
Elemzéseimet a vizuális analízis alapjaira és a 
szemmozgáskövetés technológiájára építettem, 
amelynek során azt vizsgáltam, hogy néhány 
egyszerű képsorozaton keresztül a különböző 
variációk hogyan módosíthatják a vizuális 
befogadás bonyolult, sok összetevőből álló 
folyamatát. Ennek megértése és mérhetővé tétele 
hatalmas előnyt nyújthat mind a tervezők, mind 
a gyártók részére, hiszen az eddig szinte csak 
szubjektív alapokon álló értékelési rendszerek 
kiegészíthetők, megtámogathatók egy objektív 
alapokon álló módszerrel.

Tárgyak plasztikai hatásvizsgálata

Nádas Gergely:
Szemmozgáskövetés: fixációk átlagolt és súlyozott mérési eredményeinek vizuális 
megjelenítése, 2021, digitális technika, 
500×2500 pixel

Portréfotó: Dénes Nóra
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NAGY
GÁBOR

Magyar Ezüst Érdemkereszttel jutalmazott néprajzkutató, 
népzenész és fotográfus
Szeged, 1979

N É P M Ű V É S Z E T
Nagy
Gábor

Zenészként és kutatóként is kiemelten érdekel a 
pásztorkultúra, a pásztorzene és a pásztorviselet. 
Népzenészként brácsákon, dudán és furulyákon 
játszom, a 2000-ben létrejött Rozsdamaró 
zenekar alapítója és a négy évtizedes Békés Banda 
tagja vagyok. 1998-ban dudásként és 2005-ben 
a Rozsdamaró zenekar tagjaként Népművészet 
Ifjú Mestere díjat kaptam. A pásztorzenének egy 
speciális területét, a különböző hangkeltő eszközök, 
így a csengők és a kolompok hangolását, válogatását 
és használatát is kutatom.

A Dél-Alföld pásztorcsaládjai, kiemelten a 
juhászcsaládok által megőrzött, formált és 
alakított viseleti és tárgyi kultúra kutatása fehér 
folt a népművészetet kutatók körében. Az egyik 
legmeghatározóbb mesterem, Pál István az utolsó 
hagyományőrző palóc dudás volt, aki a figyelmemet 
a pásztorkultúra felé irányította. A hagyományos 
tudás többgenerációs átadása egyedülálló kultúrát 
őrzött meg. Itt gondolhatunk a pásztorok ökológiai 
és állattenyésztési tudására, a hagyományos 
pásztorviseletre, a tárgyalkotó népművészetre és a 
kizárólagosan a pásztorokhoz köthető zenei énekes 
és hangszeres világra.

Vizsgálatomban a vizuális antropológia módszereit 
alkalmazom, beleértve a mesterem, Kunkovács 

László által képviselt és formált néprajzi 
fényképezés módszerét is. Kunkovács László 
szemlélete szerint akkor kerül közel a kutató az 
alanyaihoz, ha időt tölt az emberekkel és a többszöri 
látogatás hozza meg, hogy az emberek már ne 
a fényképezőgép jelenlétére figyeljenek, hanem 
attól függetlenül végezzék munkájukat, így lehet 
életszerű a fotó. A néprajzi fotó egyben dokumentál 
és láttat, üzenetet is közvetít, az információn túl 
mondanivalóval bír. A társadalomtudományok 
kutatási módszerei közül a terepmunkáim 
során a résztvevő-megfigyelést, -interjúkészítést 
alkalmazom.

A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjának 
segítségével kiteljesíthettem kutatásaimat. 
A pályázati időszakban a gyűjtött anyagot 
kötetbe szerkesztettem (Nagy Gábor: Rokonok. 
Pásztor nemzedékek. Szeged, 2022). Népzenei 
lemez is készült, amely Pál Istvánnak, az utolsó 
hagyományőrző dudásnak és a palóc pásztorok 
zenei kultúrájának állít emléket. A lemez 
Ördögmuzsika – Palóc pásztorzene címmel  
jelent meg (Szeged, 2021).

Pásztorkultúra kutatása a Kunkovács László-
féle néprajzi fényképezés módszerével

Portréfotó: Nagy Gábor
Nagy Gábor:
Juhásznemzedékek – Kulman János portréja, 
Csongrád-Bokros,  
2020. február 22.
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NAVRATIL
ANDREA

Liszt Ferenc-díjas énekes, a Népművészet Ifjú Mestere,
ökológus, a Természetvédelem Nagykövete
Budapest, 1978

N É P M Ű V É S Z E T
Navratil
Andrea

Portréfotó: Figuli Judit

Különösen fontosnak tartom, hogy a 
hagyományos műveltségünk és a vele összefüggő 
természeti örökség ne csak könyvekben és 
kottalapokon legyen hozzáférhető, hanem 
élő tudás maradjon minden ember számára. 
Ezen értékek mentén választottam hivatásul 
a biológia tudományát, valamint a különböző 
népművészetek művelését és a néphagyományok 
ápolását, annak tanítását.

Ösztöndíjam során olyan területeket 
választottam, amelyek e látszólag egymástól 
távol eső két „világot” nemcsak közelebb vitték 
egymáshoz, de azok metszéspontjait, valamint 
a feltárás, az elemzés és az előadóművészi 
formában hasznosulás egymásra épülését 
is példázták. Mindemellett az ösztöndíjam 
mottójában is szereplő „felkutat”, „megismer”, 
„használ” mellett a „megosztás” és „népszerűsítés” 
állt tevékenységem fókuszában.

Így volt Dúdoló programsorozat közel 20 
településen, alkalmanként meghívott zenészek, 
helyi zenekarok bekapcsolódásával, a pandémia 
idején ugyanez az online térben Karantének 
néven. Gazdakalendárium. Számos előadás, 
koncert, mesterkurzus, nyári tábor és lemez, 
amely az eleddig kevéssé népszerűsített 
népzenei kisdialektusunk, Bakony és Balaton-
felvidék énekes anyagát volt hivatott közkinccsé 
tenni. Táncszínházi és koncertbemutatók, 
hangversenyek. A ló és az ember kapcsolatát 
(a huszárságot és a lovas íjászatot is) ismertető 
összművészeti produkciók. Rendhagyó zeneórák, 
kisfilmek. Madarak a népdalokban gyereklemez 
és egy kortárs zenei bemutató.

Két ember él bennünk: a pásztor és a tudós

Navratil Andrea szereplésével:
Duna Művészegyüttes – Gyertyaláng, 
(sajtóbemutató), Nemzeti Táncszínház, Budapest,
2020. október 23.
Fotó: Dusa Gábor
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A közvetlen emberi tapasztalatok segítenek 
abban, hogy közelebb tudjak kerülni bizonyos 
teológiai dogmák megértéséhez, mint például 
az angyali üdvözlet esztétikája. Számomra a 
misztérium a geometria tűéles metszéspontjában 
teljesedik ki. Munkáimban ezt a szigorú rendszert 
a kézírás esetlegessége teszi személyesen 
emberivé.

A Magyar Művészeti Akadémia 
ösztöndíjprogramjának keretében lehetőségem 
volt elmerülni az alkotói programomban és 
egy támogató, szakmai közegben mélyebbre 
ásni. A három év alatt találtam rá a tükörre 
mint médiumra. A tükörlap foncsorozásába 
gravírozott szövegtest átereszti magán a fényt, 
így az az installáción átvilágítva rajzolja ki az 
ornamentikát.

A meditatív alkotói folyamatot különböző 
anyagkísérletekkel, számítógépes 

programokkal, hanggal kombinálom. Fontos 
számomra a tapintható anyagszerűség, olyan 
hordozóanyagokkal dolgozom, mint a textil, 
a papír, az üveg, ugyanakkor immateriális 
anyagokat is beépítek a munkáimba, mint a 
fény, az árnyék, a hang. Ebben a kettősségben 
tudom leginkább megragadni azt a belső 
finomhangoltságot, ami engem az égi és a földi 
világ, a transzcendens és a materiális dimenzió 
megtapasztalásában vonz.

Szerintem a művész maga is közvetítőként, 
csatornaként van jelen az alkotásban. A gondolat, 
a koncepció átáramlik rajtam keresztül és beépül 
a műalkotásba. A kiállítótérben a látogatónak 
magának kell ezt az üzenetet kibontania, intuitív 
módon befogadnia.

OBERFRANK
LUCA

képzőművész
Budapest, 1992

Oberfrank Luca:
Genesis, 
2021, tükör, 
tükörkarc,  
100×50 cm  
Fotó: Piti Marcell

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Oberfrank
Luca

Portréfotó: Csomor Ádám

TÉR / IMA / HANG
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OLÁH
ZSOLT

színházi elemző
Salgótarján, 1984

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T
Oláh
Zsolt

A Bartók Béla Zeneművészeti Gimnáziumban, a 
Pesti Magyar Színiakadémián és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
magyar szakán folytattam tanulmányaimat. Öt 
évig a Honvéd Férfikar tagja voltam, szintén öt 
évig a Maladype Színháznál dolgoztam. 2012-től 
foglalkozom sajtószervezéssel színházi területen. 
Előadóként részt vettem a Színházat vegyenek! – 
I. színházmarketing-konferencián, workshopokat 
tartottam fiataloknak. 2016-tól a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Balassi Intézetében, 
2017-től a Magyar Művészeti Akadémia 
sajtóosztályán dolgoztam sajtómunkatársként. 
2018-tól a veszprémi Petőfi Színház országos 
sajtókapcsolatokért felelős munkatársa, 2019-től 
a Magyar Belsőépítész Egyesület sajtómunkatársa 
voltam. 2019 májusában zártam kutatásomat a 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 
megbízott kutatójaként, elsőként feldolgozva a 
Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti 
Tagozatának fejlődéstörténetét. Publikációim 
megjelentek számos színházi, művészeti, közéleti 
napilapban, folyóiratban és online portálon. 

Harminchárom színházi előadás az új évezredből 
című ösztöndíjas programomban elemzéseket 
írtam a fővárosi, vidéki és határon túli 
színházak előadásairól. Hiánypótló vállalásként 
figyelemmel követtem az egyes kiválasztott 
előadások fejlődéstörténetét is. A hároméves 
programomban vállalt harminchárom írásomat 
első ösztöndíjas évem végére teljesítettem. 
2021-től az MTVA M5 állandó szakértője, 2022-
től a Magyar Katolikus Rádió munkatársa 
vagyok. Jelenleg a kortárs színházművészet 
hazai és nemzetközi, mások mellett a veszprémi 
Petőfi Színház, a debreceni Csokonai Színház, 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház, az 
Újszínház, a Nemzeti Színház, Pintér Béla 
és Társulata, valamint a Wiener Staatsoper 
előadásainak elemzésével foglalkozom. 
Publikációimmal célom, hogy a közönség ne 
csupán szeresse, hanem értse is a színpadon 
látottakat.

Harminchárom színházi előadás  
az új évezredből

Oláh Zsolt a Budapesti Operettszínház
Csárdáskirálynő című előadásának díszletében, 
Budapesti Operettszínház, 2021
Fotó: Török Dániel

Portréfotó: Hegedűs Márk
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MTA Opus Mirabile-díjjal kitüntetett 
művészettörténész
Budapest, 1979

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T   
Orosz
Márton

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
művészettörténetből, az Iparművészeti 
Egyetemen tipográfiából szereztem diplomát. 
2005 óta a budapesti Szépművészeti Múzeumban 
dolgozom, 2014 óta a Vasarely Múzeum 
szakmai vezetésével vagyok megbízva. Kutatási 
területem a fotográfia, az animációs film, a 
kinetikus, fény- és médiaművészet, illetve a 20. 
századi képzőművészet avantgárd irányzatai. 
Ösztöndíjasként megfordultam a bécsi, a berni és 
a kaunasi egyetemeken, a karlsruhei Hochschule 
für Gestaltungon, a washingtoni Smithsonian 
American Art Museumban, illetve az MIT-n. 
Posztdoktorként a berlini Transregionale 
Studien programban, a Los Angeles-i Getty 
Research Institute-ban és a szingapúri NTU/
CCA-ben töltöttem el jelentősebb időt. Az évek 
során szerzett számos elismerés közül a Magyar 
Tudományos Akadémia Opus Mirabile-díjára 
vagyok a legbüszkébb.

Gyerekkorom óta foglalkozom fotográfiával 
és mozgóképkészítéssel. Több mint egy 
évtizede készítek archív anyagokat különböző 
dokumentumfilmtervekhez. A leforgatott 
nyersanyagok egy részét kurátori munkám 
során használom fel és az általam rendezett 
kiállításokat illusztrálom velük.

Pályázatom az emigrációban élő magyar 
művészek az 1960-as és 1970-es években történt 
hazai bemutatkozási lehetőségeit dolgozza 
fel. A téma kapcsán az érdekel, hogy mekkora 
figyelem övezte a disszidens magyar művészek 
jelenlétét idehaza, illetve ennek fordítottja: 
kideríteni azt, hogy volt-e rá igény, hogy a 
magyar művészet képviselőivel kapcsolatot 
tartsanak fenn a vasfüggöny mögött élők. 
Munkám célja az, hogy személyes beszámolók 
alapján, valamint archívumi forrásokra 
támaszkodva rekonstruáljam azokat a rejtett 
kapcsolatokat, amelyeknek köszönhetően 
az elszármazott művészek által képviselt 
formai-esztétikai problémák fokozatosan 
beépültek itthon maradt társaik repertoárjába, 
hatást gyakorolva a Kádár-rendszerben élők 
gondolkozásmódjára, új szempontokkal 
gazdagítva a kortárs művészetről és különösen 
a nonfigurációról vallott, a pártállam 
hivatalos ideológiájával szembehelyezkedő 
elképzeléseket. A film alapvető tézise az, 
hogy a nyugatra távozott művészek közvetett 
módon befolyásolták a magyar neoavantgárd 
megszületését és elősegítették az alternatív 
kultúra elterjesztésében tevékeny új generáció 
kibontakozását.

Tisztelet a szülőföldnek

Kepes György a Massachusetts Institute of Technology Center for 
Advanced Visual Studies (CAVS) műtermében, 1967
Fotó: Ivan Massar, Black Star Agency
Dokumentumfilmből vett állókép.

Orosz Márton interjút 
készít Friedrich St. 
Florian építésszel, 
Providence,  
Rhode Island, 2011, 
werkfotó a Kepes-
dokumentumfilm 
készítéséről.
Fotó: Kaczári István  

OROSZ
MÁRTON
PhD
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PILLÓ
ÁKOS

rendező, fotográfus
Nyíregyháza, 1977

A fotográfia már egész fiatalkoromtól kezdve az 
érdeklődésem középpontjában állt. A középiskola 
elvégzése után a mozgókép kezdett el jobban 
foglalkoztatni, azon belül is a dokumentumfilm-
készítés. Számos dokumentumfilmet készítettem, 
főként a társadalom perifériáján élő emberekről, 
továbbá népszokásokról, hagyományokról is. 
2009-ben kezdtem el komolyabban foglalkozni 
a fotográfiával, azóta több hosszú távú 
dokumentarista projekten dolgoztam, amelynek 
eredményeként számos egyéni és csoportos 
kiállításon vehettem részt. Munkáimban a 
nehéz emberi sorsokat, a múlt megmaradt 
nyomait, az időtlenséget és az élet azon 
összefüggéseit kutatom, amelyek évszázadok 
óta velünk vannak. A szociofotóimat gyakran 
kiegészítem a természet által formált absztrakt 

látványokkal, tárgyfotókkal, beszélő tájképekkel. 
Ezen képek együtteséből kirajzolódik a Kárpát-
medence múltjára és jelenére egyaránt jellemző 
szomorúság és reményvesztettség, de ugyanakkor 
a bölcsesség és a derű is állandó kísérője a 
munkáimnak.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti 
Ösztöndíjprogram nélkül valószínűleg nem 
jött volna létre ez a gazdag képanyag, hiszen 
a munkáimon szereplő eldugott helyszínek 
felkutatásához térben és időben nagyon sok 
motivációs erőre volt szükségem. Terveim 
között szerepel egy weboldal és egy fotókönyv 
megalkotása az elmúlt 10–12 év munkáiból, 
amelyben a Kárpát-medence vidéki arcát 
mutatnám be.

F I L M –  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T  
Pilló
Ákos

A földút, Az utolsó bajai halász, 
2021, digitális technika, glicée-print, 36×51 cm

Pilló Ákos:

A földút, Rugók,  
2021, digitális technika, glicée-print, 36×51 cm

Időtlen bölcsesség
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PISNJAK
ATILLA

művészettörténész
Muraszombat, 1989

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T    
Pisnjak
Atilla

Portréfotó: Jancsi László

Nagy valószínűséggel többek közt azért 
választhattam a művészettörténészi pályát, 
mert mindig is érdekelt az emberi kreativitás, 
a szellemi és tárgyi alkotómunka. Szakmai 
munkásságomat erőteljesen meghatározza 
a szűkebb szülőföldemhez, a szlovéniai 
Muravidékhez való kötődés, ami már az egyetemi 
tanulmányaim alatt is megmutatkozott. 
BA-szakdolgozatomban ugyanis egy helyi, 
muraszombati fotográfus, Jože Kološa 
munkásságával foglalkoztam, az MA-
szakdolgozatom témájául pedig egy muravidéki 
magyar építész, Takáts László (1880–1916) alkotói 
tevékenységét választottam. A téma iránti 
érdeklődésem a későbbikeben sem hagyott alább, 
amit a Művészeti Ösztöndíjprogramban vállalt 
munkám is bizonyít. Külön öröm számomra, 
hogy a program keretében megvalósult kéziratot 
nemcsak a Magyar Művészeti Akadémia, 

de a lendvai székhelyű Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet is hiánypótlónak és 
értékteremtőnek tartotta, és segítette annak 
könyv formájában való megjelenését.

A Lendvai Galéria és Múzeum kurátoraként, 
múzeológusaként nemcsak a régió 
építészettörténetével foglalkozom intenzíven, 
hanem képzőművészetével is. Több muravidéki 
művész alkotásaiból készítettem kiállítást, 
katalógust vagy tanulmányt írtam. A szülőföldem 
épített örökségével és művészeti világával való 
foglalkozást szinte küldetésemnek tekintem, 
hiszen mindkettő fontos elemét képezi a 
muravidéki magyarság identitástudatának, 
és így segítheti az itteni kis magyar közösség 
megmaradását.

A muravidéki épített örökség nyomában

Pisnjak Atilla:  
A Muravidék építészete a dualizmus korában, 2022 
Borítóterv: Orbán Péter
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szobrászművész
Gyergyószentmiklós, 1980

POLGÁR
BOTOND
DLA

Hosszas töprengés és tétovázás után spontán 
módon adtam három évvel ezelőtt az ösztöníjas 
munkatervleírásomnak címéül ezt az idézetet. 
Most is maradéktalanul tudok vele azonosulni, 
mert pontosan lefedi azt a komplexitást, amit 
magamban érzek erről a törekvésről: Bartók 
Kékszakállújára való utalás kulcsot adhat a 
lélektani rétegek, az emlékfeldolgozás és a 
szakmai tevékenység bonyolult összefonódására 
irányítva a figyelmet. Mindez belterjes és öncélú, 
egy drámai alaphelyzet ismeretét előfeltételezi, 
de ennek híján is tájékoztathat felületesen. A 
múltban gyökerezik, érzelemanyagát és technikai 
előzményeit tekintve egyaránt, miközben 
helyzetmeghatározásom nem valamiféle 
jövőképben bízik, hanem inkább egy végkifejlet 
szorongató közelségét sejti.

Ha nagyon radikálisan és tömören fogalmaznék, 
azt jelenthetném ki, hogy amióta a szobrászi 

pályára orientálódtam, érdeklődésem 
fókuszpontjában az emberábrázolás áll, és a 
kőfaragás minden egyéb médiummal szemben 
kétségtelenül elsőbbséget élvez. Bő másfél 
évtizeden keresztül a torzók, töredékek, 
fragmentumok problémaköre foglalkoztatott 
leginkább, de pillanatnyilag ez a jól átlátható 
csapás kiszélesedett, talán meg is torpant – 
részint egy új életkorszak hatására (család, 
oktatás) – és az újratervezés, új szintézis 
vágya mozgatja ezt a helyben forgolódást, 
kísérletezgetést, spekulálást, amely az inspiráció 
érdekében a zene és a költészet tartományaival 
is próbálja felfrissíteni szövetségét. Alkimista-
jellegű ügyködés ez, ahol a pontosan átgondolt 
előzmények és jól ismert műveletek irracionális 
manőverekkel keverednek valamiféle 
kiszámíthatatlan, váratlan és csodaszerű 
végeredmény abszurd reményében.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Polgár 
Botond

Polgár Botond:  
Geyer Stefi portréja,
2022, nagyharsányi mészkő,  
33×43×25 cm

„Mind a régi asszony” –  
kortárs figurális szobrászati útkeresés
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Junior Prima-díjas szobrászművész
Eger, 1979

RABÓCZKY
JUDIT RITA

Szobrász vagyok, nem kívánok és nem is tudok 
szebben fogalmazni: olyan „tárgykészítőnek” 
tartom magam, akinek a munkafolyamat rítusa 
majdnem, hogy fontosabb, mint maga a kész 
szobor. Sokszor éppen alkotói tevékenységemből 
támadnak gondolataim. Nem tartom magamat 
„filoszalkatnak”, ám rendelkezem annyi 
önismerettel, hogy belássam: maga a gyakorlat, 
a csinálás, a munka fizikai része gerjeszti az 
ötletet, az ideát, a célt, azt a vivőt-hordozót, ami 
viszi-irányítja a kezem. Úgy szoktam mondani, 
ilyenkor kezemben van az agyam. Nem hiszek 
abban a gondolatban, amelynek nem érzem eleve 
az anyagát, a húsát, számomra az csupán öncélú 
absztrakció, üres elmélet. Szerintem, ha már 
egyáltalán beszélni lehet egy szoborról, nem is 
érdemes elkészíteni. 

Ahhoz viszont, hogy ezt a spontán indulati, 
kísérletező és ösztönös alkotói hozzáállást 
magamévá tehessem, szükséges egy biztonságos 
anyagi léthelyzet. Ennek jegyében az ösztöndíj 
elmúlt három éve alatt elkészült munkáim 

egy önfeledt, örömteli munkafolyamatot 
dokumentálnak, sőt éppenséggel a szobraim 
egészséges agresszióját, mert tapasztalatom 
szerint olykor a düh is lehet csodálatos teremtő. 

Folyamatos külső behatások vagy véletlenek – 
amelyekből intuitívan én választok – alakítják 
lépésről lépésre a létrehozó folyamatot. Nem 
tudatos választás eredményeként hozok létre 
egy szobrot, hanem többnyire az út folyamán, 
a munka közben, sőt többnyire csak jóval utána 
értem meg és látom, mit miért tettem.

Hogyan legyen a szobor interaktív és „rántsa be” 
a nézőt, és hogyan legyen mérettől függetlenül 
egyszerre monumentális és intim? Ezek központi 
kérdések nálam. Kísérletezek, kérdéseket teszek 
föl, problémákat találok újra és újra. Így válik az, 
hogy sikerül-e a válasz, másodlagos kérdéssé. Így 
örömmel és élvezettel teszem azt, amit tennem 
kell. És itt a kell szó nem muszájként értendő, 
hanem lételemként.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Rabóczky
Judit Rita

Ars poeticám

Rabóczky Judit Rita: 
Vasmenyasszonyok I., II., 
2019, műgyanta, hegesztett vas, 
tükör, 2 db, 155×80×90 cm
Fotó: Rabóczky Judit Rita

Portréfotó: Fábián Éva
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képzőművész, illusztrátor
Budapest, 1970

ROFUSZ
KINGA

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Rofusz
Kinga

Rofusz Kinga:
Mamó képciklus 1, 2,  
illusztrációk Máté Angi Mamó című könyvéhez, 2022, 
akril, ceruza, vegyes technika, papír, 50×70 cm/db

Animációs filmkészítőként, bábszínházi 
látványtervezőként és illusztrátorként nagyon 
fontos számomra a KÉP. 

Az utóbbi években az illusztráció kicsit 
háttérbe szorította az animációs filmkészítést 
az életemben, de amikor mozgóképek komplex 
műfajával dolgozom, akkor is a látvány az, ami 
nagyon erőteljesen meghatározza a munkámat.

Illusztrátorként szövegekkel dolgozom,  
a szövegből kiindulva kell létrehoznom egy 
adott történet újabb rétegét a képeken, amely 
képek autonóm alkotásként is érvényesek és 
narratívájuk közvetíti a tartalmat.  

Bizonyos korlátok között kell élnem a 
szabadság és a nyitottság lehetőségével. Azt 
hiszem, talán a legpontosabb kifejezés erre 
a képírás. Meggyőződésem, hogy bizonyos 
érzelmi állapotok képekkel közvetíthetők a 
legérzékenyebben és talán a legteljesebben. 

Ebben a teljességben mindig ott van 
a kiváncsiság, ami a szabadság záloga 
mind a kép létrehozásában, mind a néző 
befogadóképességében.

A hároméves ösztöndíj során az a grafikai 
világ, amit vizuális nyelvemnek tekinthetek, 
sokkal tágasabb és gazdagabb lett, rengeteget 
kísérletezem. És ezeken kívül kaptam egy tükröt 
magam elé. Nagyon fontos tapasztalás volt 
számomra, hogy vannak zsákutcák, kudarcok, 
amik pont ebből a kiváncsiságból adódnak és 
továbbterelnek a szabadság felé, hogy ezek nem 
fékeznek, sokkal inkább arra inspirálnak, hogy  
kísérletezzek, figyeljek, kutassak. 

Saját könyv, úgynevezett „silent book” 
tervezésébe kezdtem, ahol kizárólag  a képek 
mesélnek.

Földön lebegve, égen járva
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Junior Prima-díjas gordonkaművész
Budapest, 1983

ROHMANN
DITTA 
DLA

Z E N E M Ű V É S Z E T
Rohmann 
Ditta

Portréfotó: Rohmann Zsuzsanna

Közel három évtizedes pályafutásom alatt sokszor 
kerestem azt a művészeti formát, amelyben 
igazán kibontakozhatok. Mostanra érzem 
kiteljesedettnek tevékenységem, magába foglalva 
a zenekari fellépéseket, az egyéni koncerteket, 
ahol J. S. Bach művein kívül gyakran játszom 
modern zenét, énekelek és improvizálok. A 
kamarazene kiemelten fontos számomra – amikor 
egy nyelvet beszélünk partnereimmel –, de a 
világzene is rendszeresen jelen van az életemben, 
állandó duópartnereim Szőke Szabolcs és 
Szirtes Edina Mókus. Táncegyüttesekkel együtt 
dolgozni inspiráló, legutóbb a Bécsi Állami Balett 
szólótáncosaival volt ebben részem.

Tanulmányaimat Bostonban és Baselban 
kiváló tanárok mellett végeztem, a Budapesti 
Zeneakadémia pedig a második otthonom, 
ahol Perényi Miklós volt mesteremet 
mára kollégámként tisztelhetem. Szakmai 
tevékenységem egyik alappillére a tanítás: 
a Zeneakadémia adjunktusaként, illetve 
kurzusaimon országszerte.  

Koncertjeimen a szórakoztatáson felül célom, 
hogy egyszeri és megismételhetetlen élménnyel 
gazdagítsak, az intellektusra, az érzelmekre és az 
intuícióra egyaránt hassak. Ezekben segítségemre 
van az improvizáció, a spontán verbális 
megnyilvánulás és a dramaturgia. Folyamatosan 

bővítem az eszköztáram: a hangfestés és az 
improvizáció olyan eszközök, amelyeket mind a 
tanítás, mind a fellépések során alkalmazok.

Az elmúlt években a hanglemezfelvételek 
is jelentős szerepet kaptak. Legsikeresebb 
felvételeimen J. S. Bach szólóművei szerepelnek. 
Ezért is esett választásom az ösztöndíjas időszak 
első évében egy olyan koncertsorozatra, amely 
Bach+ címmel került megrendezésre, kiváló 
vendégeim a régi zene specialistái voltak. A 
második évben a fortepianóé lett a főszerep 
Beethoven művein keresztül, nagyszerű külföldi, 
illetve magyar zongora- és egyéb hangszeres 
művészek együttműködésével. Talán először 
valósult meg koncertsorozat Magyarországon, 
amelynek középpontjában a fortepiano állt.

Hálás vagyok az ösztöndíjnak azért, mert 
hároméves távlatban gondolkodni hatalmas 
lehetőség és kihívás volt számomra. Olyan 
koncertsorozatot szándékoztam létrehozni, ahol 
több alkalmat gyermekfoglalkozás kísér, ahol 
ismertető szövegekkel vezetjük be a műveket 
és hangszereket, vagy betekintést nyújthatunk 
a felkészülés izgalmaiba. Mindezek által 
kapcsolatot teremtve a közönséggel és megosztva 
a zene élő szeretetét.

Kreativitás – kapcsolódás – önazonosság

Budapesti Vonósok Rohmann Ditta szereplésével,  
Pesti Vigadó,  
2022. október 9.
Fotó: Herman Péter
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Ybl Miklós-díjas és Pro Architectura-díjas építész
Salgótarján, 1975

SAJTOS
GÁBOR 
DLA

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T 
Sajtos
Gábor

Az építészetet hivatásként élem meg, építésznek 
lenni elhivatottság, csak így tudom elképzelni. 
Építészeti hitvallásom alapján a munkáim 
a lényeg kiemelésére, az adottságok és a 
lehetőségek átgondolására és értelmezésére, a 
régi és az új viszonyának elemzésére épülnek. 
Célom, hogy az építészeti minőségekkel kifejezett 
kortárs építészeti mű egyszerre legyen folytonos, 
egységes és egyedi. A régi újjászületése az újban 
elkerülhetetlen ahhoz, hogy az összegyűlt 
tapasztalat folytonossága megmaradjon, tovább 
éljen a jelenben. A folyamatos megújulás és a 
változásra való képesség állandó kapcsolatot 
jelent a hellyel és az idővel, az épület így reagál a 
környezetére és a jelenre, illetve a múltra.  
A hagyományos építészeti értékek tovább 
élnek, időben változnak és éppen ez a változásra 
való képességük adja a frissességüket és az 
időtlenségüket. Arra törekszem, hogy a létrejövő 
épületeim reagálni tudjanak a megváltozott 
igényekre és közben megőrizzék tartalmas 
kapcsolatukat.

Az építészet csapatmunka, a létrejött épület 
mindig egy csapatnak az alkotása. A 2006-ban 
alapított SAGRA Architects építészirodánk 
életében fontos szerepet töltenek be az építészeti 
tervpályázatok. Számos tervpályázaton 
sikerrel vettünk részt, több megépült 
épületünk építészeti tervpályázaton elért 1. díj 
eredményeként valósulhatott meg, ahogyan a 
pasaréti ferenceseknek tervezett Páduai Szent 
Antal-plébánia és új közösségi ház is. Az új 
létrehozásakor és a felújítás tervezése során 
fontosnak tartottam a folytonosságot és a 
megújulást úgy, hogy a kor elvárásainak megfelelő 
építészeti alkotás nem szakad el a gyökerektől, 
mégis mai nyelven szól a hagyományos értékek 
és az épített örökség megőrzése mellett. Az 
építészeti minőségeket a műemléki környezetben 
álló új közösségi ház tervezésére és a műemlék 
együttes felújításának tervezésére koncentrálva 
értelmeztem. Az alapvető építészeti erények a 
csend, a korreláció és a kontextus minőségeiben 
jelennek meg.

Időtlen és időszerű

Pasaréti 
Közösségi Ház,  
Budapest, 2022  
Építész:  
Sajtos Gábor DLA
Fotó:  
Bujnovszky Tamás

Páduai Szent Antal-plébánia,  
Budapest, 2022  
Építész: Sajtos Gábor DLA
Fotó: Bujnovszky Tamás
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üvegművész, művészeti menedzser
Budapest, 1974

SOLTÉSZ
MELINDA

I P A R -  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T   
Soltész
Melinda

Az üveg egyike az ősi újrahasznosítható 
anyagoknak, emellett számos tulajdonsága 
kiemeli számomra az anyagok közül, ezért lett 
fő matériám. Kortárs üvegtervező művészként 
nagy hangsúlyt fektetek az üveg tulajdonságainak 
(viszkozitás, fénytörés, fényáteresztés, 
fényvisszaverés) kiaknázására, a régi technikák 
átértelmezésére és beemelésére a kortárs üveg 
megjelenésébe, valamint az energiahatékonyságra 
és az újrahasznosításra egyaránt. A most 
bemutatott Glassflow márkanév alatt készülő 
reflexiós burkolati elemeim, világító objektjeim, 
műtárgyaim tervezésénél és előállításánál is ezek 
a szempontok a mérvadóak.

Az MMA művészeti ösztöndíjam során a 
kortárs üvegművészet helyét, helyzetét, 
szerepét kutattam az enteriőrben: építészekkel, 
belsőépítészekkel és elméleti szakemberekkel 
együtt kerestem kérdéseimre a lehetséges 
válaszokat. Ezeket feldolgozva jutottam el 
magához a tervezéshez és az alkotáshoz, 
amelynek produktuma a mostani Glassflow-
termékcsalád. Kidolgoztam egy egyedi 

technológiát, amely tárgyaimat azonnal 
felismerhetővé és unikálissá teszi. Szobrászi 
munkával alkotom meg a plasztikákat, majd 
ezeket viszem át üvegbe és foncsorozási eljárással 
fejezem be. Ezután vagy burkolatként, vagy 
fém tartószerkezettel és világítással ellátva 
fali objektként, fali műtárgyként készítem el 
a végleges tárgyat. A Glassflow-burkolatok 
alkalmasak akár nagy terek burkolására is, 
különleges, csillogó reflexiójukkal egyedi 
arculatot adnak különböző belső tereknek. 
Az enteriőrben ezt a stílust továbbviheti a 
belsőépítész a fali világító objektekkel és 
műtárgyakkal. Építészeti-belsőépítészeti 
projektekhez helyspecifikus, egyedi burkolatokat, 
műtárgyakat is tervezek. A brandet a budapesti 
S/ALON enteriőrkiállításon és az Art Market 
nemzetközi műtárgyvásáron mutattam be 2022 
őszén.

Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram lehetővé 
tette számomra, hogy a kutatás-feldolgozás-
tervezés-megvalósítás stációit végigjárjam az 
üvegúton.

Az üvegúton járok

Portréfotó: Vinnay Péter
Soltész Melinda:
Együttlét / Togetherness, 2019,
szabadon fúvott, csiszolt, foncsorozott kristályüveg, vörösfenyő,  
24×30×40 cm, 
a Magyar Iparművészeti Múzeum tulajdona
Fotó: Vinnay Péter
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zeneszerző
Tiszakeresztúr, 1976

SZABÓ
BARNA 
DLA

Z E N E M Ű V É S Z E T
Szabó
Barna

Amikor úgy 12 éves korom körül zeneszerzéssel 
kezdtem el foglalkozni aktuális hobbijaim 
legújabbjaként, leginkább Bach és Mozart 
bűvkörében, nem hittem volna, hogy bár azóta 
számtalan más hatás ért, ideáljaim mellé – 
már amennyiben az embernek égető szüksége 
van földre szállt ideálokra – sokan a kortársak 
közül is többen felsorakoztak, különös módon 
mégis a mai napig ez a két szerző marad a 
legfontosabb és legkonkrétabb inspirációs forrás 
számomra. Stílusomat a kezdetektől leginkább 
az ismert és még felfedezésre váró, mindenesetre 
létező zenei jelenségek figyelembevétele, 
a már felfedezett nemlétezők negligálása, 
dallamosság, egyfajta retorizáltság, a reneszánsz 
vokálpolifónia tanulságainak levonása, a jazzes 
ritmusok és harmóniák, úgy általában a régi 
és az új dolgok vegyítése és bizonyos sűrűség 
jellemzi. Nem jellemzi viszont a Heisenberg-
féle határozatlansági relációt és hasonló 
dolgokat muzsikában olthatatlanul kifejezni 

vágyó, napjainkban oly népszerű, zenén kívüli 
„gondolat”, sem a felrobbant lombik mellett 
leégett hajjal, de büszkén a jövőbe, illetve 
félszemmel a kamerába tekintő experimentális 
hajlam, a zenei kabbalisztika, az alkímia, 
a vérszegénység, valamint a csúnyaság. Az 
ösztöndíjprogram bíborában született Hamvas-
opera, a Karnevál azonban mindezeket kicsit 
mégis felvonultatja: az eredeti regény irányának 
átvétele, (át)értelmezése és saját készítésű 
virágcserepekbe való átültetése tulajdonképp 
saját zenei alkímiámat és kabbalisztikámat 
valósítja meg. (Mínusz leégett haj, csúnyaság 
és vérszegénység, hopefully.) De a lombik 
felrobbantása hitem szerint Hamvas Bélának 
is kifejezetten kedvére lenne. És hátha a 
robbanással – mínusszor mínusz az plusz alapon 
– néhány dolog épp, hogy a helyére is kerül. Vagy 
csak valamivel közelebb.

Karnevál

Szabó Barna: 
Virág és pillangó,

kézirat – részlet, 
2022
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író, fotóriporter
Budapest, 1984

SZÖLLŐSI
MÁTYÁS

F I L M -  É S  F O T Ó M Ű V É S Z E T
Szöllősi
Mátyás

Portréfotó: Todoroff Lázár

Szöllősi Mátyás: 
Szerelmespárok portrésorozat, Sámuel (85) és Irma (82), 
Agyagfalva, 2021, giclée-nyomat, 
40×60 cm

Szöllősi Mátyás: 
Szabad –
Válogatott és új 
versek,  
Helikon 
Könyvkiadó,  
2022

Szöllősi Mátyás egyetemi tanulmányait a Károli 
Gáspár Református Egyetemen végezte 2004 
és 2010 között. 2005 óta publikál. 2010-ben 
jelent meg Aktív kórterem című verseskötete, 
2011-ben pedig Állapotok – negyvenöt töredék 
című könyve, amelyek főleg a test és a lélek 
kapcsolatával, a betegséggel és az abból történő 
kiszabadulással foglalkoznak. Fotóriporterként 
a dokumentarista szemlélet és a portré műfaja 
áll hozzá igazán közel. Első prózai munkája az 
Európa Könyvkiadó gondozásában megjelent 
Váltóáram című elbeszéléskötet, amellyel 2017-
ben elnyerte a legjobb első prózakötetnek járó 
Margó-díjat.

Első regénye, a Simon Péter 2018-ban, harmadik 
prózakötete, a két kisregényt tartalmazó Illegál 
pedig 2020-ban jelent meg. Elbeszélői munkáit 

a pontos lélekábrázolás és a látomásos, költői 
nyelv jellemzi. Legutóbbi kötete a Szabad, amely 
válogatott és új verseit tartalmazza. Rendszeresen 
közöl kritikákat komolyzenei koncertekről, de 
egyéb írásaiban is meghatározó a zene hatása, 
a zenével való beható foglalkozás. Verseit és 
prózáját angol, horvát, lengyel, német, szlovák 
és szerb nyelvre fordították. Fotóriporterként 
számos csoportos kiállításon vett részt, illetve 
két egyéni tárlata volt látható az elmúlt évek 
során. A Művészeti Ösztöndíjprogram nagyban 
hozzásegítette ahhoz, hogy a Dél-Urálban élő 
baskírokat fényképezhesse, illetve Erdélyben 
készíthessen átfogó portrésorozatot a legidősebb 
generáció képviselőiről.

Határterületeken
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Alkotói tevékenységem során a vonalak, a foltok,  
a pontok egymáshoz való viszonyával 
foglalkozom.

Leginkább az alapformákból minimális 
színhasználattal létrehozott kompozíciók és 
felületek érdekelnek. A szabad asszociációk 
mellett a természet lassú vagy éppen gyors 
folyamatai, formái is fontos inspirációs forrásai a 
tervezői munkámnak. Elsősorban textilhordozóra 
dolgozom. A mintázáshoz természetes szálú 
textileket, monotípiát, akvarellt és szitanyomást 
használok. Emellett alternatív mintaképzési 
lehetőségek felkutatásával is foglalkozom.

Saját alkotótevékenységem az évek során egyre 
inkább letisztulttá vált. A munkásságom elején 
használt sok vizuális jel az évek alatt fokozatosan 
egyszerűsödött, tömörödött és lényegretörőbb

lett. A formát öltött gesztusok és lágy felületek 
megmaradtak, de egyre jobban törekszem 
a sallangmentes lényeg kifejezésére. Az 
alkotófolyamat számomra ugyanolyan fontos 
része az alkotásnak, mint az elkészült produktum. 
Igyekszem az alkotás folyamatát is megjeleníteni, 
amelyre önmagában is művészeti gesztusként 
gondolok. A Magyar Művészeti Akadémia 
ösztöndíja segítségével meg tudtam valósítani a 
Mintaminimalizáló kísérletek című projektet, ahol 
azokat a minimális vizuális ingereket kerestem, 
amik még vizualitásként értelmezhetők. Az 
alkotás folyamatát is leegyszerűsítettem, így 
téve még átélhetőbbé a gondolatot. A véletlen 
mintaalakításokkal készült öltözékkollekció egyes 
darabjainak mintázatát saját mozgásom, a festék 
és a gravitáció alakította.

Szőnyegi Zsófia: 
Öltözék véletlen mintaalakítással
2021, pamutvászon, 
textilfesték, 165×150 cm
Fotó: Liszkay Lilla

SZŐNYEGI
ZSÓFIA

textiltervező művész
Zirc, 1988

A semmi és a vizualitás határa

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T
Szőnyegi
Zsófia
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táncművész, zenész
Budapest, 1997

TABA
BENJÁMIN

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T 
Taba
Benjámin

Kortárs táncosként társulatoknál és szabadúszó 
táncművészként dolgozom, 2019-ben felvételt 
nyertem a Magyar Táncművészeti Egyetem 
klasszikusbalett-pedagógus mesterképzésére. 
Emellett aktívan foglalkozom zenével, 
koreografálással és e két művészeti ág találkozása 
történetének kutatásával. Szeretném, hogy több 
emberhez eljusson a tapasztalása annak, hogy a 
mozgással és a zenével együttesen mennyi terhet 
leadhatunk a vállunkról, mennyi energiával 
tölthet fel minket, amikor a mindennapokban 
nehéz válaszokat és támaszt találunk. Ez a két 
művészeti ág számomra két különböző irányból 
közelíti meg ugyanazt a belső erőt. A zene, amely 
képes közvetlenül, mindenfajta feldolgozási 
folyamatot mellőzve behatolni az érzelmeink 
világába, és hirtelen áthelyezni minket egy 
másik dimenzióba. A tánc, amely fizikai 
megnyilvánuláson keresztül képes közvetíteni 
olyan érzelmeket, állapotokat, folyamatokat, 
amire máshogy nehezen tennénk szert.

Munkásságommal ezt a két művészeti ágat hol 
egybeolvasztva, hol külön-külön próbálom 
minél több emberhez eljuttatni. A hároméves 

Művészeti Ösztöndíjprogram támogatása által 
volt lehetőségem létrehozni egy olyan szabad 
mozgáson és élő zenén keresztül formáló 
programot, amelyben e két művészeti ág javát 
tudtam egybeolvasztani abban az értelemben, 
hogy a befogadhatósága a mozgásnak könnyű 
legyen, a harmóniákkal és a ritmussal párosítva 
pedig új felfedezéseknek adjon teret. Nem 
véletlenül választottam az improvizációt, mint 
formát az alkalmakhoz. Fontos számomra a 
táncnak ez a szabadsága, amikor nincs formához 
kötve a mondanivaló, így mindenki megtalálhatja 
benne „rivalizálás” nélkül a saját határait és 
örömét. A Mozgás és képzelet nevet kapta az az 
alkalom, amit közösen létrehoztunk zenészekkel 
és táncosokkal: egy improvizáción nyugvó, élő 
zenés táncóra, ahol végig vezetett az ember teste 
és képzelete. Beavató jellegű, az érdeklődést 
megnyitó erejű alkalmak ezek, melyek által 
remélem, hogy minél több emberben születik 
meg valami pozitív mozgatóerő, ami oly régóta 
megtalálható a táncban és a zenében.

Pozitív mozgatóerő táncban és zenében

Feledi Project, Hat tánc,  
Nemzeti Táncszínház, Budapest, 2021. július 17.
Táncol: Taba Benjámin
Fotó: Kaszner Nikolett (Nemzeti Táncszínház)
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előadóművész
Budapest, 1981

TAKÁCS
BENCE ERVIN

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T 
Takács
Bence
Ervin

Versmondó vagyok, aki mindent a verseknek 
köszönhet, így kötelességem visszaadni azt, ami 
által a versek felemeltek. Ezért jött létre jó pár 
évvel ezelőtt egy verseket szerető baráti közösség, 
amelyből maga az egyesület is kinőtte magát. 
A Mondj Te is egy verset Egyesület céljainak 
továbbgondolását a Magyar Művészeti Akadémia 
ösztöndíjprogramja nagyban segítette. Mert jól 
verset mondani nemzetépítő feladat. A versek 
és a könyvek által pedig remek találkozások, 
beszélgetések és újitások jöhetnek létre.

A Mondj Te is egy verset kezdeményezés azzal 
a céllal ölt egyesületi formát, hogy átörökítse a 
pódiumművészetet, főleg a versmondást a jövő 
generációi számára saját estek szervezésével, 
valamint minél több versmondó közösség 
létrehozásával.

Az egyesület feladata az úgynevezett pódium-
művészeti szalonok létrehozása a magyar kultúra 
hagyományainak felkarolásával, terjesztésével 
és fogyaszthatóvá tételével. Az egyesület és 
annak tagjai hat éve hozták létre első versmondó 
körüket, estjüket, amely mára kinőtte magát és 
egyre több fórumon nyit a szélesebb közönség 
felé. Célunk, hogy a középiskolai fokon még izzó 
verstisztelet és -ismeret újra „trendi” legyen, akár 

megzenésített, énekelt, de mondott szövegek – 
versek – által is. Az alapító tagok az egyesület 
„talapzatának kövezetére írják”, hogy jó lenne, ha 
újra minden magyar ember, magát magyarnak 
valló, felnövekvő diák fejből (is) tudna egy-egy 
verset, a memoritereken túl pedig a pódiumra, 
azaz a szélesebb nyilvánosságra is ható módon 
műveket megszólaltatni.

Vers- és prózamondó előadóművészként, 
műsorvezetőként, szinkronszínészként és 
narrátorként tevékenykedem, igaz, „versmondó” 
hatéves korom óta vagyok, ami a József Attila 
Gimnáziumban vált hivatássá a Latinovits 
Zoltán Diákszínpad által, immáron örökös 
tagként számos, főleg Tamási Áron-darabokban 
nyújtott főszerep után. A Testnevelési Egyetemet 
a Nemzeti Színiakadémia után végeztem, ott 
sikerült létrehozni a TF-Műhelyt (Tehetséges 
Fiatalok Műhelyt), amely számos irodalmi estet 
szervezett. Innen ered azon kísérletem is, hogy 
az összművészeti esteken (zene, ének, vers) 
minden improvizatív szülessen. Versmondóként 
önálló estekkel és a Három hanggal (Szakcsi 
Lakatos Béla és Kathy-Horváth Lajos) is jártam az 
országot.

Mondj Te is egy verset

Takács Bence Ervin: 
Mondj Te is egy verset PódiumON estek, 
Vers-pingpong Lutter Imrével,
Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2022. november 14. 
Fotó: Csákvári Zsigmond

Portréfotó: Czuprik Niki
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Az európai festészet kimeríthetetlen gazdagságú 
a festészet műfaját továbbvivő művész számára. 
A megtermékenyítő festészeti hagyományt 
csak hasonlóan tudatos és összetett, emócióval 
telített hatásfeldolgozásokkal lehet elsajátítani 
és folytatni. Az eleven festészet tovább alakul, 
konkrétan a festők erőfeszítése által.

A táblakép európai hagyományait követve 
bővítettem mesterségbeli tudásom a keleti 
kalligráfia megismerésével és hasznosításával. 
A felszámoló felejtés, a tradíciók elhagyása 
a képzőművészetben számomra morális 
kérdésként szerepel, mert a tradícióból táplálkozó 
metafizikai meghatározottság irányítja esztétikai, 
alkotói céljaim. Számomra az ábrázolás egyben 
érzelmi kifejeződés, ennek legközvetlenebb 
formája a gyors, expresszív nyomhagyás, a gesztus 
általi erőteljes személyesség. Ebben már az 
absztrakt művészet európai és keleti törekvéseit 
is beépítettem. Képeimnél már az absztrakt 
képépítés módszerét használom, mégis bevillan a 
látvány optikai realitása. 

A hatás összetettsége által a festészeti hagyomány 
megújítása egyben a festészet folytonossága. 
Az egyediség, a manualitás a hagyományos 
techné jelenlegi alkalmazása, a táblakép-
tradíció megerősítése. A motívumrészletek 
absztrakciós megoldásai a figuraábrázolásaim 
összetevői. A dinamikus anyagformálásban, a 
gesztusban, a kisebb és nagyobb ecsetnyomok 
kapcsolódásából, a színek térképző tónus- és 
fényértéke által az anyagszerűség illúziójától a 
képi textúra és tárgynélküliség kettős hatásáig 
lehet eljutni. A tudatos látás és elvonatkoztató 
rögzítés számomra a festészet belső útja. Fontos 
az a primer hatás, amely elsősorban impulzív, de 
mivel ábrázoló, nem akar elszakadni a látványtól, 
amely eredendően érzéki átdolgozáson keresztül 
létezik tudatunkban. A kétértelműség és a gyors 
gesztusok részei a munkáimnak. Azonban a 
festményeimet nézve a részletek mégis lelassítják 
a nézőt, hogy a szem megragadhassa az egyes 
figurákat, felismerhető elemeket az ecsetvonások 
hullámzása, mozgalmassága közben. 

TÓTH
ANGELIKA

Derkovits-ösztöndíjas képzőművész
Vác, 1977

Tóth Angelika: 
Nimfák 
2021, olaj, vászon, 
150×200 cm

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Tóth
Angelika

A festészet megtalálása
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TURI
GERGŐ

építész
Budapest, 1989

É P Í T Ő M Ű V É S Z E T
Turi
Gergő

Az alapképzést az Ybl Miklós Építéstudományi 
Karon, míg a mesterképzést a Műegyetemen 
végeztem. Felsőoktatási éveim alatt a 
tanulmányoknál jóval fontosabbnak éltem 
meg az építőtáborokat, amelyekből különböző 
egyetemek és szervezetek keretein belül öt 
alkalommal vettem részt. A valódi, kézzel fogható 
eredmény a beszéd helyett a cselekvés azóta 
fontos része a hozzáállásomnak. Már az egyetemi 
évek alatt kisebb építészeti munkákat vállaltam, 
2016-tól a Triskell Épülettervező Kft. tervező 
építésze vagyok.

Születésem óta a magyar organikus építészet 
öntudatlan megtapasztalója vagyok, tanulságait 
igyekszem a saját építészetembe is beépíteni. 

Történt ez a hároméves ösztöndíjprogram alatt 
is, ahol egy valós, bár álmodozó tervezés során a 
Solymári Fészek Iskolafalut vetettük papírra az 
iskolavezetéssel közösen. Ugyan a megvalósításra 
nem volt remény, a fejlesztési tervekkel egy 
lépéssel közelebb kerültek céljukhoz.

A három év alatt lehetőségem volt egy lassú 
tervezési folyamat megtapasztalására, mely 
átgondolt és léptékében változó ötletekhez 
vezetett, kitágítva a feladat fizikai és elméleti 
kereteit. A továbbiakban is folytatni fogom 
a kísérletező tervezést, valamint az építészet 
határterületeinek felderítését.

Útkeresés

Turi Gergő:
Solymári Fészek Iskola Kézművesház, 
makett, 2020, 
agyagkerámia, fenyő, 
15×5,5 cm
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ÚJHELYI
KINGA

Jászai Mari-díjas színművész
Sarmaság (Erdély), 1977

S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T
Újhelyi
Kinga

Kezdetben csupán a barátaim és saját magam 
szórakoztatására írtam dalokat, diákkorom óta. 
Sokáig párhuzamos utakon járt bennem a vers és 
a zene, melyek csupán bizonyos zenés szerepeim 
megformálásakor találkoztak (Ghymes: Mária 
altatója, Szörényi Levente: Árpád népe, Presser 
Gábor: Magyar Carmen). Ahogy teltek az évek, 
egyre sűrűbben, szinte sorsszerűen találtak 
meg a versek és a szakrális tartalmak. De nem 
mindegyik lírai mű adta könnyen magát. 
Kizárólag olyan alkotásokkal kezdtem el 
érdemben foglalkozni, amelyek már első olvasás 
után „megszólaltak” bennem.

2019-ben a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészeti Ösztöndíjprogramjában arra 
vállalkoztam, hogy verseket zenésítsek meg. 
Korábban irodalmi rendezvények, színházi 
produkciók jegyében ugyan születtek már 
hasonló alkotások (Bors néni, Bors!, Kőrózsa 
betonszív, Intelmek, Kóbor csillag), de a közönség 
biztatása tovább késztetett az elmélyültebb 
alkotói munka folytatására. Hiszem és vallom, 
hogy a zene és a költészet erős szimbiózisban 
formálódó, egymást inspiráló, élő szövet. 
Szeretném, hogy költészetünk ne csupán olvasott 
vagy felolvasott formában, hanem dalban 

elhangzó anyagként is megtalálja közönségét, 
minőségi zenei köntösben, főleg egy olyan 
korban, amelyben sem divatja, sem kultúrája 
nincs a klasszikus és kortárs magyar költészet 
olvasásának.

2019–2022 között így születtek meg a 
Gyöngykoszorú (magyar klasszikus költészet), 
a Fényút (A nap születése, Kalandozások a 
tükörben, Aranymadár, Ének a kőszívű királyról 
című Pilinszky-mesék megzenésített változata, 
animációs etűdökkel tarkítva) és a Szólani most! 
(kortárs magyar költészet) című koncertek 
anyagai.

Rendkívül hálás vagyok, hogy e programnak 
részese lehettem, mert zenei és más 
művészeti területeken alkotó szakemberekkel 
dolgozhattam együtt. Bízom benne, hogy az 
ösztöndíjprogramnak köszönhetően létrejött 
alkotások által a jövőben sikerül a hallgatóságban 
megerősíteni a magyar költészet iránti igényt 
és érdeklődést, tudatosítva, hogy a magyar líra 
páratlanul gazdag nemzeti érték.

Az énekelt szó: énekes madár

Portréfotó: Máthé András

Újhelyi Kinga koncert közben,  
Szerb Színház, Budapest, 2022. november 20.

Fotó: Vépy Zoltán

128 129



Az ösztöndíjpályázatom témájaként a népi 
hímzésminták hagyományát választottam, 
amelyet szerettem volna a grafika eszközeivel 
feleleveníteni, mai szemmel interpretálni, ezáltal 
hidat képezni a 21. századi befogadó felé. A 
pályázatomban nyomtatott anyagok, leginkább 
papíralapú tárgyak elkészítését tűztem ki célul, 
amelyek a tervek kibontásával akár sorozatban 
is előállítható minőségben, gyártásra alkalmas 
kivitelként valósíthatók meg. Olyan grafikai 
felületek megalkotása volt a célom, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az új generációk 
tudatában a magyar népi hímzésminták 
gazdagsága szerethető és értelmezhető módon 
megjelenhessen.

Az ösztöndíjprogramom ötlete kétféle érték 
egyesítésére épült. Az első a hímzésmotívumok 

témájából következően az az elvárás, hogy a 
hagyományos látvány által inspirált tartalom 
tiszta és hiteles maradjon a grafikai felhasználás 
során, így az általam tervezett grafikai 
felületek a motívumok formai felépítésének 
tanulmányozásával és szemléleti esszenciájának 
megértésével legyenek kialakítva. A második 
értékrend ezzel valamelyest ellentétes: a 
mai, kísérletező grafikai világ használata. A 
tradicionális ornamentika és a kortárs grafikai 
szemlélet egyszerre legyen jelen. Talán sejthető, 
hogy a kétféle szempont összeegyeztetése adta a 
projektek mozgatórugóját. A vizuális kísérletezés 
személyes kíváncsiságán túl a grafikai felületek 
oktatási szerepének kialakítása volt az elsődleges 
szempontom.

ULRICH
SÁRA

tervezőgrafikus
Budapest, 1989

Ulrich Sára:
Sketch. / Notes. 
Kreatív jegyzetfüzetek és vázlatfüzetek a magyar népi 
hímzésmotívumok inspirálta látványokkal, 2022,  
digitális nyomtatás és direktszín-nyomtatás, kézi kötés, 
148×210 mm/db

I P A R –  É S  T E R V E Z Ő M Ű V É S Z E T  
Ulrich
Sára

Népi hímzésmotívumokból  
grafikai ornamentika

Portréfotó: Virág Norbert
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VÁRALLYAY
RÉKA

művészettörténész
Budapest, 1976

M Ű V É S Z E T E L M É L E T
Várallyay
Réka

Erdély mindig elvarázsolt. Kezdetben a hegyek, 
később – szakdolgozatom témáját keresve – a 
kastélyok és az udvarházak, majd a munkám: 
a határon túli értékek védelme. Tizenöt éve 
én is Erdélybe költöztem, családommal egy 17. 
századi kis udvarházban élünk a háromszéki 
Bikfalván. A kúria felújítása közben találkoztunk 
először a kályhacsempékkel. A ház mögötti 
árokban, a padló alatti töltésben, a padlás 
lomjai között számtalan 17–19. századi töredéket 
találtunk. Mintakincsük már akkor rabul ejtett. 
Megpróbáltuk a ház különböző korszakaihoz 
kapcsolni az egykori tüzelőberendezések 
darabjait, így lázas kutatásba kezdtünk. 
A töredékek alapján kikövetkeztethető 
csempelapokat rekonstruálta képzőművész 
férjem, Péter Alpár – aki azóta már több erdélyi 
és magyarországi múzeumba készített kályhát –, 
majd megalapítottuk gyűjteményünket, amely 
folyamatosan bővül.

A kerámia időtálló tulajdonsága miatt nagy 
számban fennmaradt erdélyi kályhacsempék 
különleges tárgycsoportot alkotnak. Mivel 
funkcionális és esztétikai szerepet egyaránt 
betöltöttek, és a népi lakóházaktól a kastélyokig 
mindenhol előfordultak, kiválóan reprezentálják 
megrendelőik világképét, igényeit és készítőik 
kvalitásait.

Kutatási témám szorosan kapcsolódott 
erdélyi értékmentő tevékenységünkhöz, 
és ahhoz a kérdéshez, amely nemcsak a 
művészettörténetet, hanem magyar kultúránk 
egészét is érinti: Hogyan ötvöződik Kelet és 
Nyugat hatása az erdélyi művészetben? A 
választ keresve igyekeztem többféleképpen 
feldolgozni a kályhacsempék egyedülállóan 
gazdag motívumvilágát a szakirodalom és a 
múzeumokban őrzött csempeanyag segítségével. 
Hogyan hatott az Oszmán Birodalom 
közelsége, vagy a szász céhek Rajna-vidéki 
kapcsolatrendszere a csempék ornamentikájára? 
Milyen út vázolható fel a meisseni kannelúrás, 
virágkoszorús empire kályháktól a hornyolt, 
virágdíszes nyitott tűzterű Homoród-vidéki 
népi cserepesekig? Mi lehetett a kályhákon oly 
kedvelt terülőminták előképe? A művészeti 
ösztöndíjprogram segítségével készülő 
tanulmánykötetből mindez hamarosan kiderül.

Kelet és Nyugat kapujában –  
Az erdélyi kályhacsempék ornamenseiről

Homoród-vidéki és háromszéki hornyolt csempék  
a Bikfalvi Kályhacsempe Gyűjteményből, 19. század,
Fotó: Péter Alpár
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VÁRNAGY
ANDREA

Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
Eger, 1970

Z E N E M Ű V É S Z E T
Várnagy
Andrea

Művészi munkásságom egyik legfontosabb 
elhívása, hogy minél szélesebb rétegekkel 
kedveltessem meg a klasszikus zenét, interaktív 
zongorakoncertjeimmel eljuttassam a 
közönséghez a zeneszerzők hangjegyek mögé 
rejtett üzeneteit. Ezért alapítottam meg a 
ZeneVarázslat mozgalmat, amelyen keresztül 
a gyermekek figyelme – a társművészeket 
is segítségül híva – ráirányulhatott a 
komolyzenében fellelhető szépségekre és 
értékekre.

Hiszem, hogy mindannyiunkban kódolva van 
a szeretet a zene iránt, és azt is, hogy a zene 
csodáját mindenkinek meg kell tapasztalnia. A 
zene lelkünk minden rezdülésére képes reagálni, 
hidat épít az előadó és a hallgató között. Ennek a 
megközelítésnek a kulcsszava az élmény és annak 
átadása, hiszen sok esetben a koncertjeimen a 
közönség életében először találkozik a klasszikus 
zenével. Sok múlik azon, hogyan nyitom ki 
számukra azt az ajtót, amely megannyi csodát 
rejt, miként tapasztalják meg ezt az egészen 
kivételes és varázslatos világot.

A gyerekek visszajelzései rendkívül fontosak, ha 
az ő nyelvükön szólalunk meg, akkor minden 
esetben megszületik a csoda. A hangjegyekkel 
való utazásban a társaink lesznek, és elvethetjük 
azt a magot is, amellyel, ha nem is minden 
esetben zeneművelő, de mindenképpen 
zenekedvelő felnőttekké válhatnak. 

Megtisztelő volt számomra, hogy a 2019–2022 
közötti időszakban a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjprogramjában kiválasztásra 
kerültem, és szakmai támogató segítségük által 
még többekhez juttathattam el a ZeneVarázslat 
mozgalom célkitűzéseit. Az ösztöndíjas 
találkozók inspiráló hangulata, a tagozatvezetők 
biztatása mindig új lendületet adott, és 
öröm volt számomra, hogy két évvel ezelőtt 
a VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes 
Zongorafesztiválon, amely Magyarország egyik 
legrangosabb komolyzenei eseményévé vált, 
egy pódiumbeszélgetés során bemutathattuk az 
ösztöndíjprogramot.

ZeneVarázslat – avagy a hangjegyek  
mögé rejtett üzenet

Várnagy Andrea és lánya, Farkas Lili koncertje, ZeneVarázslat  
Magyar Zene Háza, 
Budapest, 2022. október 8.

134 135



Egy különös aurájú helyen, a Dunántúlon, Dégen 
nőttem fel szintén festő húgommal. A gyerekkori 
helyszín, a család nagy mértékben hozzájárul 
alkotói munkámhoz. Gyakran dolgozom olajjal, 
de talán még nagyobb szabadságot jelent az, 
ha a kollázs technikáját alkalmazom, illetve a 
klasszikus grafika technikái közül a hidegtűt és 
a monotípiát. Sokszor naplószerűen festem ki és 
rajzolom a bennem zajló történéseket, legyen ez 
akár egy pszichologizáló portré vagy egy közeli 
kontextusba helyezett testkivágat, a helyek, 
ahol járok. A figuratív megfogalmazás érdekel 
leginkább.

Legutóbbi munkáimon erősebb transzparencia 
figyelhető meg, amely egyfajta időutazássá vált. 
A képeken összegyúrt korok lenyomatai, a múlt 
és a jelen egymásba fonódva jelenik meg. Ezt a 
történetelbeszélést folytattam az ösztöndíj évei 
alatt, beemelve őseink, példaképeink, közvetlen 
környezetünk karaktereit a kollázsszerű elmélet 
mentén. A klasszikus festészeti technikát 
vegyes technikákkal, leginkább az általam sokat 
kísérletezett transzfertechnikával egészítettem ki.

Ösztöndíjas tematikám is a jelen és a múlt 
rétegeiből áll össze, munkáim egy részéhez az 
önkép, illetve a közvetlen környezetem szolgáltak 
modellként.

Életem egyik fontos története Egyiptomhoz 
kötődik, gyermekem születése óta különösen, 
aki magában hordozza mindkét kultúra 
jegyeit. A magyart és férjem, a szintén 
alkotó egyiptomi művész genetikáját. Ihlető 
forrásként szolgál tehát összekötni, mintegy 
kulturális hídként beemelni művészetembe 
ezt a szinte kimeríthetelen, még sok feltárásra 
váró jelenséget. Az ösztöndíjas időszak egyik 
legizgalmasabb momentumát a nyugat-egyiptomi 
Siwa-oázisban töltött műtermi munka jelentette. 
Itt készült el egy számomra is meghatározó 
sorozat, folytatva a történelmi portrékat a mai kor 
karaktereinek ötvözésével. Ez a helyszín a múltba 
való visszatérés misztikus érzetét is hozzátette az 
alkotómunkámhoz.

VEREBICS
KATALIN

képzőművész
Enying, 1980

Verebics Katalin:
Siwa-ruha,
2020, 
olaj, transzfer, vászon, 
100×100 cm

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
Verebics
Katalin

Utazások, arcok, múlt és jelen kollázsai...
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VIDÁK
ANNA

nemezkészítő textilművész,
a Népművészet Ifjú Mestere
Gödöllő, 1980

N É P M Ű V É S Z E T  
Vidák
Anna

A nemezkészítés több mint gondolná! 
Fenntartható, nagyon kreatív, modern, mégis a 
legősibb textilféleség.

Specialitásom a selyemnemezelés: öltözékek, 
kiegészítők és tértextilek. Vallom, hogy 
a minőségi ipar vagy népművészeti tárgy 
használata emeli az emberek életminőségét. 
Alkotói tevékenységem mellett hagyományos 
és modern nemezkészítést tanítok saját 
műhelyemben Kecskeméten. Az Igen-ez 
Műhelyt 2002-ben alapítottam, a név szójátékból 
adódik, amit akkor találtam ki, amikor 
tudatosan kezdtem el nemezelni a Nagy-Vidák 
nemezkészítő család tagjaként.

Az ösztöndíjprogram során minden évben 
megvalósulhatott a rendszeres kutatáson alapuló 
megújulás, kísérletezés, átgondolt alkotások 
létrehozása, bemutatása és a tudás átadása. 
Fő alkotási eredményem megújuló viseletek 
tervezése és kivitelezése volt három generáció 

asszonyai számára. Fontosnak tartom, hogy 
ezeken a mai ünnepekre szánt viseleteken 
megjelentek olyan motívumaink, amelyek 
kifejezik identitásunk, világlátásunk, pozitív, 
teremtő erőnk. Sikerült kidolgozni egy átfogó 
pedagógiai koncepciót a nemezruha-készítés 
tudásának átadására és egy mintagyűjteményt 
martosi motívumokkal, amelyek nyomdakészek. 
A harmadik évben a tanulmányutam a 
felvidéki Martos településre vezetett, ahol a 
templomi textilekkel ismerkedtem. A martosi 
minták ihlette 10 részes templomi selyem-
nemez tértextileket készítettem, amelyeket a 
hetényegyházi református imaháznak adtam.

Úgy gondolom, hogy még hosszú évekig fogok 
profitálni ebből az intenzív három évből.

Nemezünnep

Vidák Anna: 
Naptánc, 2019, 
mozaik selyem-nemez ruhák, merinógyapjú  
és 100% hernyóselyem, női 36-38
Fotó: Ágh András

Portréfotó: Bézsenyi Zsolt
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WEINER  
SENNYEY TIBOR 

I R O D A L O M
Weiner 
Sennyey  
Tibor 

író, költő, filológus
Eger, 1981

Portréfotó: Bielik István

A művészeti ösztöndíj ideje alatt a tervem az volt, 
hogy a saját magam alkotta elbeszélői minőséget 
és módot, ha úgy tetszik, „írói hangomat” egy 
regény témájához és történetéhez illesszem, 
amely Békássy Ferenc életéről szól. Mindeközben 
napirenden tartsam Békássy Ferenc életét és 
művét, sőt kontextust, olvasókat teremtsek neki. 
Békássy Ferenc 1915-ben huszonkét évesen esett 
el huszárként az első világháborúban, előtte 
a cambridge-i egyetem diákja volt, Angliában 
és Magyarországon a kor elitjével tartotta a 
kapcsolatot, magyarul és angolul is írt. Halálakor 
a Nyugat több nagy írója megemlékezett 
róla, majd elfelejtették. Egybegyűjtött művei 
szerkesztésemben jelentek meg 2018-ban.

Békássy Ferenc személye révén elsősorban 
az első világháború európai előzményeire 
és következményeire, továbbá az azt követő 
huszadik századi eseményekre tudtam figyelni 
és a figyelmet irányítani. Vizsgálatom tárgya 
tehát nemcsak maga Békássy Ferenc volt, hanem 

az elmúlt évszázad szellemtörténeti alakulása, 
különösen egy-egy személy életének bemutatásán 
keresztül prózában, esszében, tanulmányban 
és előadásban egyaránt. Elsősorban azért, mert 
úgy éreztem, hogy nem teljesen érthetjük meg 
jelenünket, önmagunkat, környezetünket és a 
világot, ha nem tudjuk honnan és miből jöttünk, 
különösen igaz ez a közelmúlttal kapcsolatban. 
Mint író, esszéista olyan „hősöket” kerestem 
magamnak – vagy ők találtak meg engem, ezt 
máig nem tudom eldönteni –, akiknek az élete és 
életműve szorosan összeforrt, akikkel az olvasók 
könnyen azonosulnak, s akik ott voltak, vagy 
legalább reflektáltak a magyar törtélem egy-
egy nagyobb fordulópontjára. Ezért szorosan 
összefügg Békássy Ferencről írott művemmel 
mindaz, amit a vele egy időszakban született, 
ám hosszabb élettel megáldott és a magyar 
szellemtörténetbe így mélyebben beágyazódott 
Hamvas Béláról és tanítványáról, Weöres 
Sándorról írtam.

Az ifjú huszár mélyen benn jár az ellenség között, de a huszárezred parancsnoka  
most szól: „Lóról! Lóról!” S ez azt jelenti, hogy a huszároknak le kell szállnia a lóról, 
mert géppuskafészek van a közelben, s túl könnyű célpontok lennének.

Ő azonban már érzi, belevágtatott a célkeresztbe, körötte sok orosz katona, de a 
géppuskának ez most mindegy, a zászlót el kell törni, és akkor összeomlik a többi, 
össze a huszárság, össze ez az ezeréves határ.

Ezen a pillanaton áll meg.

A géppuska lövedék belefagy a térbe.

Idegenség és tarkaság szikrázik előtte.

„A kert…” – gondolja – hát persze, a kert, és benne az öreg fák időt hasító tudata, 
a szentjánosbogárkák tánca, mint most a fiatal fiúk szempárjai, és az idő, mint a 
záporozó lövedékek, és a láng, melyben egyszerre égnek el.

Egy kerti ünnep, ahol együtt táncolnak kristályférfiak és édes asszonyok. 
Ahová hivatalos a tóvárosi és a zentai és még a Vajdaságból, Erdély mélyéből és 
nemkülönben Aradról, Pécsről és a Balaton északi partjáról, Kassáról és Egerből, 
Szegedről és Bécsből és Budapestről, ahol a Lövérekből hoznak vidámságot a szép, 
barna népek, ahol anyja és Noel, ahol a nagy költő mond majd beszédet, vagy csak ő 
lesz csupán, de a fák rázzák ágaikat.

És ekkor elérték őket a géppuska karmai.

Olyan volt, mint rég. Eltűnt a jelenidő édessége, s minden múlttá lett végleg.

Olyan volt, mint egy kerti ünnep.

A cambridge-i huszár

Részlet Weiner 
Sennyey Tibor 
A cambridge-i 
huszár – regény 
Békássy Ferenc 
életéről és 
haláláról című 
könyvéből, 
kézirat, 2022

Békássy Ferenc, 
1915, Weiner 
Sennyey Tibor 
archívumából
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ZARÁNDY
ÁKOS

zeneszerző, karvezető, zenetanár
Budapest, 1982

Z E N E M Ű V É S Z E T
Zarándy
Ákos

Portréfotó: Zarándy András

Számomra a művészi küldetés fő motivációja 
az, hogy úgy tudjam a zeneszerzésben kifejezni 
magam, hogy közben örömet is okozzak 
az előadóknak és a közönségnek. Az MMA 
hároméves ösztöndíjprogramja egy régi 
álmomat valósította meg, miszerint zeneiskolás 
és konzervatóriumot látogató gyerekeknek 
komponálhatok hasznos és hiánypótló 
pedagógiai, előadásra szánt darabokat. A program 
az ösztöndíjas időszak lezárulásának ellenére 
még nyitott, továbbra is folytatom a munkát, 
a konzultációkat, a darabok átgondolását, 
gyarapítását és gondozását.

Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt két évben 
Budapesten, Miskolcon, valamint további 
belföldi és külföldi városokban már többszáz 
gyerek játszott a megírt kötetekből szólóban vagy 
zenekarban. Bemutató koncertjeim és előadásaim 
során óriási öröm volt látni a boldogságot és 
az elégedettséget a növendékek, a szülők, a 
felkészítő tanárok és a közönség arcán.

A program egyik legfontosabb állomása a 
„Skála-fantáziák” megkomponálása volt. Ezt 
megelőzően Záborszky Kálmánnal, a Szent 

István Király Zeneiskola címzetes igazgatójával 
hosszasan tanakodtunk, hogy milyen zenekari 
darabot lehetne írni a zeneiskolás korosztály 
számára. Véleménye szerint, az alapfokú (vonós) 
zeneoktatásban az egyik legnagyobb hiányosság 
a növendékek alapos skáláztatása. Az egyéni és 
az óra közbeni skálázás önmagában nem elég 
inspiráló. Ha mindez egy közösségi élményhez 
van rendelve, azaz a skálák egy zenekari darabba 
vannak „beleágyazva”, akkor a gyerekek sokkal 
nagyobb lelkesedéssel fogják azokat játszani és 
a jövőben sokkal tisztábban fognak intonálni 
bármilyen darab eljátszása közben. Úgy tűnik, a 
kezdeményezés elérte a célját, mert a művet nem 
csak az intézmény Tücsökzenekara adta már elő 
több ízben, hanem a Bartók Béla Konzervatórium 
szimfonikus zenekara is alkalmazta már azt 
bejátszó gyakorlatként.

Az MMA támogató programja mellett még nagy 
segítséget fog nyújtani az Editio Musica Budapest 
is, aki majd kiadja és népszerűsíti nemzetközi 
szinten is a köteteket.

A Mikrokozmosz nyomában

Zarándy Ákos:
A Mikrokozmosz nyomában  
című ösztöndíjas projekt bemutató koncertje
Szent István Zeneiskola Tücsökzenekara 
Karmester: Záborszky Kálmán. 
Magyar Zene Háza, Budapest, 
2022. június 1. 
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ZSIGMOND
ZSUZSA

kéziszövő, népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere 
Budapest, 1971

N É P M Ű V É S Z E T
Zsigmond
Zsuzsa

A kézművesség iránti vonzalmam 
gyermekkoromra nyúlik vissza. Sokszor jártam 
nagyszüleimnél, megérintett a bácskai parasztház 
hamisítatlan hangulata és berendezése, leginkább 
talán innen ered a használati tárgyak és az 
egyszerűség iránti szeretetem. Édesanyámtól 
elsősorban varrni és kézimunkázni tanultam, 
így tapasztaltam meg először a saját kezem által 
készített tárgyak felett érzett boldogságot, amely 
azóta is örömforrás számomra. Egyetemi éveim 
alatt kezdtek kifejezetten érdekelni a kézműves 
mesterségek, közöttük főleg a szövés.

Szőtteseim a paraszti világ tárgyakhoz kötődő 
felfogásában gyökereznek: otthoni, többségében 
mindennapi használatra készülnek, bármennyire 
mívesek is, ezért magas művészi értékre és 

mesteri minőségre törekedve, de használati 
tárgyakat készítek. Munkáim döntően a magyar 
nyelvterület, illetve a bácskai bunyevácok 
szőtteseinek hagyományőrző újraszövései, illetve 
e két gazdag motívumvilágból táplálkozó, saját 
tervezésű szőttesek.

A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja 
a bácskai bunyevácok szőtteskultúrájának 
alapos megismerését és felelevenítésének 
megkezdését tette lehetővé számomra. Bunyevác 
identitásomból fakadó érdeklődésem révén 
ösztöndíjas éveim alatt oly gazdag örökséget 
sikerült megismernem, amely nem csupán 
lelkesítő, de megerősítő is, egyben évtizedekre 
elegendő forrást nyújt a bunyevác szőtteskultúra 
felélesztéséhez és jobb megismertetéséhez.

Éledő örökség

Zsigmond Zsuzsa: 
Bunyevác kötény rekonstrukciók, 2022, 
pamut, illetve gyapjú és pamut, 100×60 cm  
Fotó: Zsigmond Vince
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JELENTKEZÉS

Az Essentia Artis programjai ingyenesen 
látogathatóak, de regisztrációhoz kötöttek. 

Látogasson el weboldalunkra, ahol tájékozódhat 
a programsorozatról és regisztrálhat  

a kiválasztott programokra!

www.essentiaartis.hu
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