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A kiállítás célja:
Díszlet- és jelmeztervezők éves szakmai kiállítása
Az idén is meghirdettünk egy minden látványtervező számára nyitott pályázatot, amelyre nevezni
lehetett egy produkció (színházi előadás, játék- vagy reklámfilm) díszlet-, jelmez-, illetve látványtervével,
valamint olyan alkotással is, amely nem valósult meg. E sokszínű anyagot (látvány- és jelmeztervek,
makettek, megvalósult jelmezek, előadásfotók, installációk) változatos, kicsit színpadias megjelenítésével
tettük érdekessé és egységesen befogadhatóvá.
Szakmai programok (részletezve lásd később):
1. Képes beszámoló a Prágai Quadriennáléról (vetítés) – Fotók: Zeke Edit látványtervező
2. A magyar látványtervezők és a médiajogok – Előadó: dr. Póka Júlia ügyvédnő
3. Beszámoló(k) a Prágai Quadriennáléról
a. A megnyitón jelentették be hivatalosan a magyar szekció tagjai (Csanádi Judit, Árvai György,
Horgas Péter), hogy Magyarország kapta a legjobb kurátori koncepcióért járó díjat
b. A zárónapon B. Nagy Anikó művészettörténész, kurátor vetítéssel egybekötött beszámolója
a prágai eseményekről
4. A kiállítás interaktívvá tétele
a. Egy plazmatévén vetítettük a Szergej Maszlobojcsikov által 2004-ben rendezett Szentivánéji
álmot
b. Öt monitoron mintegy nyolc látványtervező előadásának részleteit, terveit lehetett tetszés
szerint megtekinteni (többek között Khell Csörsz a tamperei Egyetemen bemutatott Hilda
című előadásának színházi fotóit)
c. Egy monitoron folyamatosan figyelemmel lehetett kísérni a PQ-n zajló történéseket, és
Bodza W. Mihály honlapját.
Összefoglalás – a szakmai programok kiemelése
2011-ben a másodszori alkalommal megrendezett Látványtáron legalább 26 (valójában ennél több, lásd
az 1. számú mellékletet), elsődlegesen színházi látványtervező mutatkozott be. Miért ez a
pontosnak nem nevezhető szám? Az idei évben a mi kiállításunkkal szinte azonos időben rendezték
meg a Prágai Qudriennálé eseményét is, ahol a magyar szekció tagjai között olyanok is szerepeltek, akik
eredetileg nálunk pályáztak, de egyszerre nem lehettek két helyen – ugyanakkor az Olof Palme Házban
virtuális értelemben mégis bemutatkozhattak.
Mivel az idei pályázaton elnyert összeget elsődlegesen a kiállítás szakmai programjaira kaptuk, ezért arra
törekedtünk, hogy a tárlat maga is megfeleljen ennek a feltételnek. Ezért egy plazmatévé és hat
számítógépes monitor, valamint egy ezeket összekötő hálózati rendszer segítségével olyan
interaktív kiállítást rendeztünk, ahol a Néző számára is lehetőséget adtunk a választásra. Vagyis
nem csupán a művészi szinten megrendezett kulisszajáró kiállítás passzív szemlélője volt, hanem
választhatott a felkínált lehetőségek (s persze a számítógépes rendszer) segítségével alkotók és előadások
közül. Külön kiemelném, hogy Khell Csörsz abban az időben Finnországban bemutatott előadásának
(Marie N'Diaye: Hilda 2011., Tampere University) színházi fotóit a Nagyérdemű a Városligetben
azonos időben tekinthette meg a kinti bemutatóval; szintén kiemelendő és a szakmai szempontot
erősítő eleme volt kiállításunknak az a monitor, amelyen Bodza W. Mihály (sic!) létező és mégsem
valódi életútját követhette nyomon mindenki.
Balla Ildikó látványtervező, kurátor
ballaildiko@invitel.hu; +3630545-6049

Papp Ervin társrendező
papp.ervin@t-online.hu; +3620 266-7529
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Ez utóbbihoz (Bodzához) köthető az az eseménysorozat, hogy a velünk majdhogynem
párhuzamosan folyó PQ híradásait is folyamatosan láthatta/hallhatta a Látogató. Mi több, a
szakmai programokhoz sorolható Megnyitón (lásd később) nálunk jelentette be a magyar szekció a
prágai elismerést.
A Megnyitó mindig jeles esemény egy kiállítás életében, a miénkben is. Erre a napra szerveztük Zeke
Edit látványtervező képes beszámolóját a világ látványtervezőinek munkáiból, ezáltal egy szubjektív
tárlatvezetés részesei lehettünk, ahol egy jeles szakmabéli szemével (ám a prágai magyar szekciót
tekintve mégiscsak független kívülállóként) képezte le számunkra a PQ semmihez sem hasonlítható
világát. Zeke Edit bemutatója könnyed hangvételű látványos program volt és hangulatában rendkívül jól
illeszkedett a kiállításunkhoz. A másik, erre a napra szervezett szakmai programelem dr. Póka Júlia
ügyvéd A magyar látványtervezők és a médiajogok című előadása volt, amely a tavalyi évben
„kiharcolt” és a köztévékben sugárzott adások után járó jogdíjakról adott felvilágosítást minden
érdeklődő (elsődlegesen látványtervezéssel foglalkozó) alkotónak.

A Megnyitót önmagában is szakmai programelemként minősítenénk, hiszen egy látványos színházi
részlet (Szentivánéji álom, Új Színház), egy szcenikai történés kereteiben történt. A megnyitó résztvevői:
Eszenyi Enikő Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő, színházi rendező, a Vígszínház igazgatója,
érdemes művész / Szikora János Jászai Mari-díjas rendező, az Új Színház művészeti vezetője /
Laczkó Ibolya, a MAOE egyesületi titkára / és az Új Színház stúdiósai
A díjakat Szűcs Edit, a tavalyi Év Jelmeztervezője készítette; rendkívül szép és míves alkotások.
Egyfajta vándordíj, amelyet mindig az előző év díjazottja készít, annak a szándéknak a kifejezésével,
hogy a tervezők, a szakmabéliek, kétkezi munkájukkal is megtiszteljék egymást, jelezvén az együvé
tartozás fontosnak vélt érzését.
Tehát az idei (a szakma által megszavazott) díjazottak a következő alkotók lettek: Kentaur, Erkel
László (Az Év Díszlettervezője) és Rátkai Erzsébet (Az Év Jelmeztervezője) látványtervezők.
A tavalyi év közönségdíjait is most adta át Szikora János és Eszenyi Enikő Füzér Anni jelmezterveiért,
és Kentaur látványterveiért, makettjeiért.
Az idei év közönségdíjasai (a kiállítás ideje alatt szavazhattak a Látogatók): Kentaur és Balla Ildikó
látványtervezők – ők a jövő évi megnyitón kapják meg hivatalosan a „jutalmakat”.
A szakmai programok azonban nem értek még véget, hiszen a kiállítás finisszázsaként (sokak külön
kérésére) rendeztünk egy találkozót a PQ magyar szekciójának tagjaival, és különböző fórumok
segítségével ezt is meghirdettük a Közönségnek. Az eredeti tervhez képest annyi változás történt, hogy
a szekció tagjai megbeszélték egymás között, hogy azok a tagok, akik a megnyitón már egyszer
megjelentek, nem jönnek el – a vetítéssel, hangbejátszással egybekötött beszámolót (mindenkit
képviselve) B. Nagy Anikó művészettörténész, kurátor vezette le; annál is inkább, hiszen formailag a
díj az általa nevesített kurátori koncepciónak járt.
Az előadás nagy sikerrel zárult, és ezzel az eseménnyel a Látványtár 2011. is bezárta ajtaját. A kiállítást
becsléseink és a leadott közönség szavazatok alapján úgy véljük, mintegy 2000-3000 érdeklődő
tekintette meg. A honlapokat (www.alkotok.hu, www.stagedesign.hu, az erre az eseményre létrehozott
facebook-os Látványtár-oldallal együtt) szintén több ezren látogatták ez idő tájt. Az idei év szakmai
előrelépésének tekinthető az a törekvés, hogy széleskörben elérhető publikus felületeink legyenek
(honlapok, facebook, hírlevél). A tavalyihoz hasonlóan most is készült egy, az eseményt és a részt
vevőket bemutató digitális katalógus.
Balla Ildikó látványtervező, kurátor
ballaildiko@invitel.hu; +3630545-6049

Papp Ervin társrendező
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Az idei év nagy eredményének számít, hogy a jövő évben vélhetőleg lehetőséget kapunk, hogy a
látványtervezők seregszemléje a POSZT-ra is eljusson. Ezenkívül megvalósul, hogy az ÚJ GalériáK (az
Új Színházban) évközben bemutassa az eddigi díjazottainkat egy évközi állandó kiállításon.
Rövid beszámolónk eddig tartott – az idei kiállítás bár meglehetősen nehezen jött létre (határidőt is
kellett módosítanunk), mégis roppant sikeresnek mondható. A Magyar Látvány-, Díszlet- és
Jelmeztervező Művészek Társaságával és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével
közösen már tervezzük a következő évi kiállítást. Örömünkre szolgál, hogy a különböző
(nyomtatott és elektronikus) médiumok idén is nagy figyelmet tulajdonítottak az eseménynek. Több
egyéb dokumentum mellett (Meghívó, pályázati felhívás, Finisszázs) csatoljuk a rendezvényhez
kapcsolódó, az MTI által megjelentett záró-sajtóközleményt is (lásd az 5. számú mellékletet).

Budapest, 2011. szeptember 26.

………………………….…………..
Balla Ildikó kurátor, díszlet- és jelmeztervező

Balla Ildikó látványtervező, kurátor
ballaildiko@invitel.hu; +3630545-6049

és

…...……………………………
Papp Ervin társrendező

Papp Ervin társrendező
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MELLÉKLET 1. – MEGHÍVÓ (MEGNYITÓ)
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MELLÉKLET 2. – MEGHÍVÓ (FINISSZÁZS)

MELLÉKLET 3. – PLAKÁT
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MELLÉKLET 4. – FOTÓGALÉRIA 1. (LÁTVÁNYTÁR 2011.)
A fotókon a Megnyitó eseményei és résztvevői, valamint a Díj és a Látogatók:
Füzér Anni, Eszenyi Enikő, az Új Színház stúdiósai, Laczkó Ibolya, Balla Ildikó, Szikora János, Kentaur, a PQ magyar
szekció tagjai, Árvai György, Horgas Péter, Csanádi Judit – Fotó: Hajdú Balázs

Balla Ildikó látványtervező, kurátor
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MELLÉKLET 4. – FOTÓGALÉRIA 2. (LÁTVÁNYTÁR 2011.)
A fotókon részletek a kiállításról:
enteriőr, Szűcs Edit ruhái, Zeke Edit maszkjai, Kentaur makettje, Orosz Klaudia bábjai és tervei
Rátkai Erzsébet jelmezei és előadásfotói – Fotó: Gorácz Vanda
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MELLÉKLET 5. – FOTÓGALÉRIA 3. (A PQ-VAL KAPCSOLATOS ANYAG)
A fotókon a PQ-hoz kapcsolódó személyek és a magyar szekció installációja láthatók:
a PQ magyar szekció néhány tagja – Árvai György, Csanádi Judit, B. Nagy Anikó, Horgas Péter, Bodza W. Mihály (sic!)
Az anyagot B. Nagy Anikó művészettörténész, kurátor bocsátotta rendelkezésünkre
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MELLÉKLET 5. – SAJTÓMEGJELENÉS
A MAOE és a Magyar Látványtervező Művészek Társasága sajtóközleménye
Budapest, 2011. június 25., szombat (Forrás: MTI) – Látványtár 2011. címmel a magyar díszlet- és
jelmeztervezők az elmúlt évadban készült munkáit bemutató kiállítást láthatnak szombattól az érdeklődők az
Olof Palme Házban.
Papp Ervin, a tárlat társrendezője az MTI-nek elmondta: a Magyar Alkotóművészek Házában látható
szakmai kiállításhoz kapcsolódóan adják át az év díszlettervezőjének és az év jelmeztervezőjének járó díjat is. Az
idei év legjobb díszletterveiért Kentaurnak (Erkel László), a legjobb jelmeztervekért pedig Rátkai Erzsébetnek
ítélte a szakma az elismerést. A díjakat Eszenyi Enikő Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő, színházi
rendező, a Vígszínház igazgatója, érdemes művész és Szikora János Jászai Mari-díjas rendező, az Új Színház
művészeti vezetője adták át.
Kentaur több munkájával, köztük a Győri Nemzeti Színház Rent című rockoperájának díszlettervével és
a Vígszínház Rómeó és Júlia-előadásának terveivel nyerte el a díjat. Rátkai Erzsébet a Békés Megyei Jókai Színház
Stuart Mária, valamint a Győri Nemzeti Színház Bulgakov: Moliere, avagy álszentek összeesküvése című
darabjához alkotott jelmezterveivel érdemelte ki az elismerést.
A kiállított pályaművek tervezőire a tárlatra meghívott alkotók szavazhattak. A díjakat az idén – a tavalyi
Év Jelmeztervezője – Szűcs Edit készítette. A kiállítás kurátora Balla Ildikó látványtervező, aki a díj egyik
alapítója is – tájékoztatott Papp Ervin.
Mint mondta, a tárlaton 27 látványtervező munkái láthatóak, mintegy 120 színházi előadást bemutató
300 alkotással: makettek, jelmezek, tervek, előadásfotók, bábok. Az idén sok a digitális formában jelenlévő
pályamű is: előadásrészleteket, fotókat, spotokat láthatnak az érdeklődők – fűzte hozzá.
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (www.alkotok.hu) és a Magyar Látvány-, Díszlet- és
Jelmeztervező Művészek Társasága (www.stagedesign.hu) által rendezett Látványtár 2011. című kiállítást június
25-től július 10-ig tekinthetik meg a látogatók. (1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.; a Városliget Ajtósi Dürer
sor felőli oldalán)
Papp Ervin tájékoztatott arról is, hogy terveik szerint a kiállítás finisszázsaként július 9-én szakmai
beszélgetést tartanak azokkal az alkotókkal, akiknek installációjával Magyarország aranyérmes lett, illetve a
legjobb kurátori koncepció díját nyerte el a Prágai Nemzetközi Szcenográfiai Quadriennálén (Prague Quadrennial
of Performance Design and Space - PQ), a nemzeti szekcióban. (Az eredményt hivatalosan és személyesen a
Látványtár 2011. megnyitóján jelentették be a nemzeti szekció jelenlévő tagjai.) A szervezés alatt lévő szakmai
beszámolón részt vesz a prágai kiállítás kurátora B. Nagy Anikó művészettörténész és alkotótársai Csanádi
Judit látványtervező, Horgas Péter látványtervező, Medvigy Gábor operatőr és Árvai György látványtervező.
(Balla Ildikó kurátor, Papp Ervin társrendező – MAOE, MLMT)
Balla Ildikó látványtervező, kurátor
ballaildiko@invitel.hu; +3630545-6049

Papp Ervin társrendező
papp.ervin@t-online.hu; +3620 266-7529
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