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Pazár Sarolta

Pontatlanul
9. Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál

� Kecskemét
� 2009. június 17–21.

• A magyar városlakók kultúrához való viszonyát a szem- és gyomor igényeit 
közösen leíró képlettel ragadhatjuk meg a legjobban: egy filmfesztivál mellé 
egy borfesztivál dukál, animáció a szűk elitnek, bor és kolbász a tömegnek. 
Nem történt ez másként ez idén nyáron a kilencedik alkalommal megrendezett 
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) esetében sem, amelyet a szintén 
hagyományos Pálinka- és borfesztivál kísért. Mindenesetre a KAFF a fesztivá-
lok között mindig egyedülálló hangulatban, rendkívül jó szervezésben és kiváló 
filmek sokaságával zajlott. 
A versenyprogramot nagyrészt a Kecskemétfilm Kft. és Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) uralta: a MOME laza fogalmazású, könnyed, humoros téma-
választású alkotásai és a Kecskemétfilm mívesen megmunkált és komor darab-
jai jól kiegészítették egymást. Bátran lehetett válogatni a kísérőprogramokból is 
legyen akár szó az elmúlt ötven év Oscar-nyertes animációiról, retrospektív vetí-

téssorozatokról vagy éppen kínai és japán fiatalok alkotásairól. A mustra ezúttal 
is magában foglalta a 6. Nemzetközi Animációs Játékfilmfesztivált, melynek kere-
tében öt külföldi, egészestés film versenyzett. A figyelem azonban, mint eddig is 
általában, a hazai rövidfilmekre, sorozatokra és vizsgamunkákra fókuszált. 
Az idei szemlén látott munkák színvonala egyenletesebb volt a legutóbbinál;  
a nagy durranás, a mindenkit lehengerlő alkotás ugyan elmaradt (nem úgy, 
mint két esztendeje, amikor Ducki Tomek remeke, az Életvonal, győzött), de a 
mustrán így is rengeteg elismerésre és díjra méltó film és alkotó mutatkozott 
be. Az animációs filmek elmúlt kétéves termését áttekintve kitűnik, hogy az 
összeválogatott mezőnyben ismét a sokféleségé a főszerep; a különböző tech-
nikák, formavilágok, látásmódok nem versengenek egymással, hanem sokkal 
inkább harmonikus összképet alkotva mutatják be a különféle nemzedékeket 
képviselő animációs művészek intim, baráti miliőjét. 
Az animációs filmszakma nagy öregjei hozták a szokásos színvonalat, de for-
manyelvi újdonságokkal nem szolgáltak. A középgeneráció alkotói és a pályá-
juk elején tartó fiatalok mellett immár felbukkantak olyan, a legifjabb nem-
zedékhez tartozó, a húszas éveikben járó alkotók is, akik már biztos kéz-
zel nyúlnak a legkülönfélébb technikákhoz: merészen alkalmaznak kollázst, 
morph-technikát, flash-animációt, sőt még tradicionális stop-motion báb ani-
mációt is. Igaz, ez utóbbira csak egyetlen példa akadt, a Lépcsőház című dip-
lomafilm, amely nem csak hagyományos technikája miatt számít különleges-
nek, hanem azért is, mert ez esetben nem egy önálló alkotó, hanem egy cso-
port együttműködéséből, közös ötletéből és kivitelezéséből született a mű. 
A MOMÉ-s produkció, nyolc végzős hallgató közös vizsgafilmje egy idős néniről, 
aki nekivág a zord lépcsősor megmászásának. A film nosztalgia-párás, emlék-
poros hangulatát felerősíti a Megáll az idő recsegősen átszűrődő dallama, mia-
latt az idős néni lépésről-lépésre egyre feljebb tornássza magát és cekkerét a 
lét-lépcsőfokokon. Az alapvetően nem túl eredeti forgatókönyvet a film kivite-
lezése teszi bravúrossá, a díszlet és a teljes háttér felépítése nem kis munkát 
rótt a diákokra. A közös munka erénye, hogy egy talpig precízen kivitelezett, 
érett mű jöhetett létre, egy olyan bábanimáció, mely színvonalasan idézi meg 
a tradicionális filmkészítés minden szépségét. Az animációs filmkészítés másik 
végpontján az autonóm alkotó ül számítógépe előtt, egyedüli tervezőként, 
magányosan elvégezve az összes alkotófolyamatot. Erre több példa is akadt. 
Hermán Árpád fekete-fehér vizsga-animációja, a Büdöske egy zuhanó embert 
néző öregúr mélázása a termőföld közepén. A táj, a felhők nem animáltak, csak 
a két idős ember rajzolt a kietlen videó-szántóföldön. Kétség nem fér hozzá, 
hogy nem az animáció bravúros kivitelezése kelti életre a filmet, hanem az idős 
bácsi monológja és az egyszerű gegre épülő, nüánsznyi történet abszurditása. 
A zuhanás lassúsága erősíti a film dramaturgiai élét, mivel a rövid elbeszélést 
egyedül az öreg ízes beszéde, hangzatos kijelentései teszik bájossá, miköz-
ben neje némán kapál, s csak akkor eszmél fel egy pillanatra, amikor a zuhanó 
ember a büdöskéi közepébe csapódik be. Bukta Zsolt filmje, A tor egyszerű, 
minimalista eszközökkel ábrázol (fekete vonalak, ívek és fehér háttér) egy spe-
ciális — színes, szagos, szaftos — átalakulási folyamatot, egy disznóvágást 
az etetéstől az evésig. Asszociatív, könnyed munka az alaposság jegyében, 
mely egy hétköznapi eseményből produkál groteszk animációt. A groteszk ele-
mekkel teli, abszurd villanásokban gazdag diplomafilmek között is egyedinek 
tekinthető Gaál Fruzsina Vizen című remeklése. A fülledt, pállott hangula-
tot a képekkel és a színekkel mesterien kombináló alkotó mer nagyot mondani, 
párkapcsolati szituációt vázolni, melodrámává dagályosítani egy egyszerű csó-
nakázást. Markáns, átgondolt karaktereket teremt (a mellékszereplő halak és 

bár a statikai szabályoknak megfelelően épül „kötésben-tartásban”, mégis 
mesterkélt hatást kelthet — nincs az az időzített fájront, amelynél a szakik 
vagy a segédmunkások így hagynák ott a munkát. Ez a számomra túlzónak 
feltűnő esztétizálás pedig a másik lehetséges problémához vezet: a fentebbi 
koncepció meglátásom szerint mintha túldramatizálódott volna, azaz rendkí-
vüli mértékben komolyan lett véve, amely komolyan vétel viszont épp azt a 
logikát hívná segítségül, mely, mint korábban láttuk, némiképp megbicsaklik. 
Nem gondolom, hogy bármely „játékos-humoros” megoldás szerencsésebb lett 
volna, azonban valamiféle reflexió e túlesztétizált-túlkomolyított kidolgozásra 
mindenképp jó lett volna.
Amit azonban biztosan állíthatunk: ha már e kételyek és problémák felvetőd-
hetnek e dialogikus installáció kapcsán, melyben azért mégiscsak párbeszédbe 
kerül az „eredeti” építmény és a „mű-tárgy”, illetve a különböző értelmezési 
síkok elemei, máris közelebb vagyunk annak megérzéséhez, hogy végül is tel-
jesen mindegy, az ördög vagy az isten lakozik a részletekben — az ember úgyis 
hajlamos marad elveszni köztük. Jut eszembe, nem látta valaki azt a arcot, aki 
sok pénzt ígért az újabb munkáimért? Részletekben is fizethet…

Lénárd Anna és a Földes és Társai Építésziroda
Részlet kérdése, 2009, installáció, részlet
© Fotó: Eln Ferenc

Szabó András 
Just Like, 2008, filmstill
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madarak formájában is), akik a mindennapok egyhangú párbeszédeiben pró-
bálják elfecsegni életük dolgait. A horgászás együgyű esete orbitális költői 
képpé csúcsosodik, s kiderül, hogy a párkapcsolatban ki, milyen fogás. A ráérő-
sen komponált elbeszélés ritmusa azonban néhol meg-megbicsaklik. Meste-
rien bánik viszont a ritmussal Szabó András, aki már két éve is erős produk-
ciókkal szerepelt a KAFF-on (Mad world, Kickout), az idén pedig a Just Like-kal 
bezsebelte a legjobb elsőfilmért járó különdíjat. A Beat Dis együttes zenéjére 
komponált klip videóelemekkel kombinált papírkivágásos animációja ötletében 
némileg emlékeztet Ducki Életvonalára, de képi megmunkálásában ötletgaz-
dagabb annál. Celluloid-roncsolás és -kiégetés valamint képarány-váltakozás 
teszi dinamikussá a ritmusváltásokat, lendületessé a már látott fogaskerék- és 
daruelemeket, melyekből emberi testrészek emelkednek ki. A legjobb rövidfilm 
díját elnyerő Bertóti Attila egyszerű vonalvezetésű, linómetszetre emlé-
keztető képekkel operáló animációt készített. Az Ariadné fonala Thészeusz és 
Minótaurusz mitológiai történetét meséli el csupán zene és képek segítségé-
vel. Bertóti sokszínű suspense-játékot alkotott, mely az elképzelt találkozások 
és a vakmerő keresgélés pillanatainak váltakozásán át a nevetségesből a félel-
metesbe oda-vissza lendülő dramaturgiát követ. 
Ugyancsak ismert történetet adaptált Bogdán Zoltán, s meglepő módon az 
iskolások kötelező olvasmányából a KAFF igazi közönségsikere lett. Az Edward 
című 3D animáció Arany János Walesi bárdok című versének különös képi para-
frázisa. A filmből a technikai bravúrok, képi furfangok ellenére is hiányzik az 
eredeti mű megrázó ereje, vérfagyasztó kegyetlensége. A mai világ (felhő-
karcolók, partik, pókerjátszmák) vizuális beírása ellenére a vers igazi aktuali-
tását nem sikerült megragadnia az Edwardnak. A fesztivál másik közönség-
sikere Alexei Alexeev Log Jam sorozata volt, amely az Annecy Filmfesztivál 
Kristály-díját is elnyerte televíziós kategóriában. A KAFF-on két epizóddal ver-
senyző produkció egy erdei zenekar kamara-előadása. A háromtagú együttes 
bugyuta zenével szórakoztatja magát az üres erdőben, míg az arra járó felet-
tébb ostoba vadász bujkálásra nem készteti őket. A maci, a nyúl és az infanti-
lis farkas alkotta trió „zseniális” játékával aligha varázsolna el több részen át, 
ám Alexeev kiváló ritmus- és dramaturgiai érzékkel adagolja a monotonhoz a 
mulatságost: az egybeállításos szekvenciába hol egy kígyó kúszik be, amely 
szemvillanás alatt lenyeli a doboló nyulat, hol az eső okoz galibát a fülsüketítő 
örömzenében, hol a telihold kelti fel a bandát egy éjszakai jam session-re. 
Három, az eddigiektől merőben különböző, ám világérzékelésükben egymás-
hoz nagyon hasonló film került a KAFF versenyprogramjába. Közös nevezőjük 
a lebegés, a szárnyalás, az origó nélküliség. Ulrich Gábor filmjének a címe is 

Králl Csaba

Evolúció
Salamon Eszter:  
Dance No 1 / Driftworks

� Trafó — Kortárs Művészetek Háza, Budapest 
� 2009. május 8–9.

• Salamon Eszter röviddel a Balettintézet elvégzése után, a Győri Balett-
nél tett kurta kitérőt követően, 1991-ben távozott Magyarországról. Azóta 
csak külföldön dolgozik. Távozásának oka a hazai táncélet akkori állapotában 
keresendő: fiatal balett-táncosként nem talált olyan társulatot és munkát, 
ami maradásra bírta volna. Ezután tíz évig Franciaországban táncolt. Ma Ber-

ez: a Lebegést mint a legjobb kísérleti film díját elnyert animációt — címéhez 
híven — a könnyed kivitelezés lehelet-finomsága, a lágy vonalvezetés és a mar-
káns színek használata jellemzi. Podmaniczky Szilárd Szép Magyar Szótárának 
tíz passzusa elevenedik meg animációként. Ulrich a halál tematikája köré szer-
vezve választotta ki bagatelljeihez a szócikkeket, melyek képileg is visszaadják 
Podmaniczky sajátos iróniáját és abszurditását. Bár az író szellemisége áthatja 
a művet, az mégsem követi szó szerint a könyv minitörténeteit, hanem inkább 
költőien áttranszponálja azokat. Ulrich, így teremt egyszerre mélabús hangu-
latot és kecses képi világot. Máté Gábor narrálása, lassú elbeszélése ugyancsak 
mélyít, hozzáépít a filmhez, mely — mint Ulrich utalt rá — „hangos mosolyt” 
csalogat elő a terem sötétjében. M. Tóth Géza alkotása egy viszonyítási pon-
tok nélküli univerzum, egy folyamatos mozgásban lévő tér megteremtésé-
ben válik egyedivé. Az Ergo háromdimenziós tér-játék, melyben két antropo-
morf lény a létezés két különböző aspektusa szerint éli világát: az egyik a pil-
lanatnak él és játszadozik, a másik maradandót alkot, építkezik. A nyomnélkü-
liség és a nyomhagyás kényszere azonban mindkettejük esetében egy sajátos 
játék, mely találkozásukkor radikálisan megváltozik: valami új születik, miköz-
ben valami meghal. A filmötlethez választott formavilág, a sivatag homok-
ját, a barna ködfátyolos végtelenség érzetét keltő minimalista látványt Pacsay 
Attila visszafogott, variációkra építő, az animációval összeforró hangjátéka 
kelti életre. A hangok és a képek mesteri ötvözete gyönyörű kompozíciót 
teremt, így M. Tóth produktuma nemcsak a legfilozofikusabb, hanem zeneisé-
gében is a legátgondoltabb, legkifinomultabb műve volt a válogatásnak. 
A KAFF fődíjas alkotása szintén egy origó nélküli világot körbepásztázó alkotás, 
csakhogy a MOMÉ-n 2003-ban diplomázott Glaser Katalin filmje inkább a mi 
valóságos világunk nagyléptékű megfogalmazásának látszik, semmint egy olyan 
metafizikai kiindulópontú, öntörvényű, absztrakt univerzum megalkotásának, 
mint amilyen M. Tóthé. A FIN az ellentétek, kiegészítések és párhuzamok filmje, 
amelyben egy hosszú snittben jelenik meg falu és nagyváros, élet és halál, nyár 
és tél, szerelem és háború. A kilencperces világpásztázást a Tied & Tickled Trio 
csilingelő, pulzáló zenéje kíséri végig, ahogyan egy piros fonal is végigvezet min-
ket az egész világon, aminek végén egy kutyus csóválja farkát. Az alaposan 
átgondolt snitt állandó felemelkedéséivel és alászállásaival hol egy királyfi kön-
töséből varázsol minket az űrbe, hol a vasárnapi húsleveshez való hagymából 
nyitja meg előttünk az óceán mélyét. Végső soron minden perspektíva, méret, 
tér és forma egymásba fonódik, így a film olyan, akár egy hatalmas vörös cér-
nára felfűzött nyakék, amely így együtt — bár rajta az élet örömei és bánatai 
a gyöngyszemek — békésnek, kedvesnek és végtelenül jónak tetszik.
Ezek az animációs filmek a lebegés univerzális élményét ragadják meg: a 
modernitásnak azt az alapvető világélményét, hogy az események nem struk-
turáltak, hanem csak folyamatosan egymásra következve léteznek egymás 
mellett a térben. Az origónélküliségnek ez az univerzalitás-állapota formálódik 
közvetlenül képekké: a félelmetes, boldogító szabadság, amelynek nincs eleje, 
közepe, vége, s ezért szabadon folytatható. Így aztán bárhová, bármikor oda-
kerülhet a három betű: FIN

Ulrich Gábor 
Lebegés, avagy tíz bagatell, 2009, filmstill

M. Tóth Géza
Ergo, 2008, filmstill
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linben él és alkot. Bevallása szerint a szabadúszás első időszakában a legna-
gyobb gátat épp az elsajátított tánctudás jelentette: időbe telt, míg kidolgozta 
lábából a balerinák jellegzetes kacsajárását és levetette az orosz balett-tech-
nika beidegződéseit. Önálló koreográfiákat 2000 óta készít. Meghívott elő-
adóként 2001-ben fellépett az Avignoni Fesztiválon: itt mutatta be Xavier Le 
Roy, francia koreográfussal közösen készített szólóját, a Giszelle-t. Rá egy évre 
Németországban elnyerte a legjobb innovatív előadásért és kiváló táncosi tel-
jesítményért járó, kritikusok által adományozott díjat. 2005-ben Magyar tán-
cok címmel kísérleti táncönéletrajzot alkotott, amelyben saját múltjához és 
a néptánchoz fűződő viszonyát rögzítette. Merész, nyughatatlan, kísérle-
tező alkat. Nem bevált receptúrák alapján dolgozik. Alkotómunkája során pél-
dául olyan belső megismerésen alapuló technikákat alkalmaz, mint a BMC, 
azaz a body mind centering (test-tudat összpontosítás) módszer, amelynél egy 
belső — gondolati, érzelmi, lelki, szellemi és testenergiákat indukáló — felfe-
dező út következményeképp jut kifejezésre a mozdulat. Új módszerekkel, tech-
nikákkal, kifejezési formákkal kísérletezik. Ezzel együtt — vagy ennek ellenére 
— neve idehaza még szakmai körökben sem igazán ismert, noha országhatá-
ron túl Nagy József után talán ő a legtöbbet hivatkozott magyar koreográfus. 
Az idei bécsi Impulstanz Fesztiválra két külön programmal is meghívást kapott, 
az egyiket, a Dance № 1 / Driftworks címűt májusban két estén a Trafó közön-
sége is láthatta. 
Talán e bevezetőből, Salamon Eszter eddigi munkásságának igencsak sze-
rény és felületes ismertetéséből is sejthető, hogy ez utóbbi, Salamon kon-
cepcióján alapuló, de Christine de Smedt-tel, a Les Ballets C. de la B. tánco-
sával közösen koreografált és bemutatott előadás sem tánc a szó hagyomá-
nyos értelmében. Inkább előadóművészeti/színházi kereteket közé emelt igen-
csak rideg, racionális, ugyanakkor rendkívül koncepciózus laboratóriumi munka, 
amely a testről, a testi érzékelésről, az érzékelés szabadságáról és távlatairól, 
de mindenekelőtt a test, tér és idő viszonyáról és azok újraértékeléséről kíván 
friss impulzusokkal szolgálni. 
Viszont épp újszerűsége és konceptualista megközelítési módja okán igencsak 
próbára teszi a közönség türelmét. Játékot űz magával az észleléssel, a befo-
gadással is. Megzavarja és teszteli a látó- és hallószerveket, becsapja az idő-
érzéket, kizökkent a befogadás rutinjából. Ráadásul a színházi körülmények 
között hagyományosan (el)várt visszacsatolás is elmarad: úgymint érzelmi 
telítettség, varázslat, katarzis, mámor. Ez a darab ugyanis másról szól. Csu-
pán szemlélődésre és beavatásra hív, s azt engedi meg, hogy részesei legyünk 
az emberi test steril színházi körülmények között zajló élveboncolásának. Szi-
gorúan megfigyelői státuszban. Mint fegyelmezett orvostanhallgatók a műtő-
ben, akik erejüket megfeszítve követik egy tapasztalt orvostanár hajszálpon-
tos mozdulatait.
A tér olyan, mint egy hatalmas, steril fekete doboz (a talaj és az oldalfalak 
fekete szövettel vannak borítva, a táncosok viszont — erős kontrasztként — 
hófehér nadrágban és felsőben játszanak), amely nem csak a fényt, a hangot, 
a meglehetősen halk, ám szétzilált zenei bejátszásokat nyeli el, hanem talán 
még az alkotói szándékkal szembemenő nézői reakciókat is.
Ebben a hermetikusan zárt óriási kémlelődobozban az alulvilágítás következ-
tében először csak mint hosszan elnyúló fehér folt jelenik meg a két táncos. 
Alakjuk lassan körvonalazódik. Aztán kivehetővé válnak, amint hason fekve, 
fejüket a földre szegve, karjukat kinyújtva és szorosan maguk mellé zárva, láb-
ujjukkal a padlót épphogy csak érintve végeláthatatlanul rúgóznak jobbra-
balra, igen gyors ritmusban. Aki kitartóan szemléli őket — arra gondolva, hogy 
biztos történik itt valami más is, csak még nem figyelt fel rá —, bizony egy idő 
után beleszédül vagy tengeri beteg lesz. Az egyik táncos általában gyorsabban, 
a másik lassabban mozog. Olykor váltják egymás közt a ritmust. Aztán ebben 
a mikromozgásos, horizontális létezésben egyszercsak megesik, mintegy vélet-
lenül, az első vertikális irányú elmozdulás. Enyhén kidudorodik egy fenék, meg-
emelkedik egy mellkas. A tempó egészen lelassul. Innentől a mozgás már a 

függőleges meghódítására tör — miközben továbbra is ritmusra nyílik-csukó-
dik, pulzál és lélegzik, mint az első minimalista mozgássor. Puha, legömbölyí-
tett, mindazonáltal mérhetetlenül egyszerű, úgyszólván közönséges mozdula-
tok, mozdulattörmelékek követik egymást. A koreográfusi logika ízlésesen kel-
leti magát: a soron következő mozdulat mindig kicsit többet mutat a korábbi-
nál. De épp csak annyira, hogy az elmozdulás a kitartó szemlélő számára ész-
lelhető legyen. 
Az előadásnak van egy folyamatosan változó belső lüktetése, ritmusa, amit 
érdekes módon nem a hosszú csenddel meg-megtört, manipulált zenék vagy a 
majdnem zajjá roncsolt szövegbejátszások határoznak meg, hanem a táncosok 
— a mindig meghatározott ütemre járó mozgásukkal. Ez egyszer gyors, feszes, 
pattogós, máskor finoman lüktet, mint a szívdobogás. Hol a rövidkés mozgás-
szekvenciák, hol egy egyszerű fizikai megnyilvánulás, mint például a szökdelés 
hossza jelöli ki. Ez a ritmus az építkezés lelke. Ez lendíti tovább a mozdulatokat 
a következő fázisba. 
A két táncos felemelkedése (függőleges irányú mozgása) nincs szinkronban 
egymással, de ez láthatóan nem is cél. Úgy vannak jelen a színpadon, mint két 
önálló, öntörvényű létező. Nem tudnak egymásról — mint ahogy két egysejtű, 
két virág és két fa sem tud a másikról. Felülről beléjük plántált természetük 
valahol mégis közös: növekedni, fejlődni, felnőni. 
Az előadás korábbi periódusában a táncosok mozgásában még nem mutat-
kozott törés, kihagyás, megszakítás. Az egyik mozdulat szinte hozta, szülte, 
indukálta a következőt. A forma, ha megkülönböztethető egységekből is épült 
fel, megbonthatatlan folyamat maradt. Amikor viszont a koreográfia — immá-
ron végleg — úgymond kétlábra áll (azaz a táncosok két lábon folytatják a játé-
kot), mozgásuk határozottan szakaszossá válik, szekvenciákra bomlik. Emberi 
megnyilvánulások, gesztusok, arckifejezések, egymásra való reakciók tünedez-
nek fel benne. Ennek a résznek az az egyik legmulatságosabb jelenete, ami-
kor a szereplők, mintha egy Jackie Chan filmet karikíroznának, lassú, groteszk, 
robotmozgásszerű karate-ütésekkel esnek neki egymásnak. 
A felszínes szemlélő úgy gondolhatná, hogy ez már egy másik előadás. De nem: 
mert bár a darab tematikailag két szélsőséges pont közé van kijátszva, moz-
gáskészletében mindvégig organikusan építkezik. Nem hiányoznak belőle lánc-
szemek. Van egy fejlődési stratégiája, és azt konzekvensen végigviszi. Az ink-
riminált váltás is karakánul előkészített, szépen felvezetett, és dramaturgiai-
lag is megindokolt. Az viszont kétségtelenül igaz: ritka, hogy egy koreográfia 
ilyen széles pályán játsszon, azaz jelen esetben a minimálmozgásból a groteszk 
jelenetekig építse fel magát.
Az idevezető út persze hosszú. Először csak jelentéktelennek tűnő apróságok-
ban érjük tetten a változást. Egy előre nyúló, kitekert karban, amely mintha 
már nem elvontan, hanem beszédesen és ember módra lenne kitekert. Egy 
hívogató kézpárban. Egy előre bökő mutatóujj türelmetlenségében. Ám mindez 
csak egy óvatlan mozdulat. Megtörténik, aztán már nincs is. Megesik, de rög-
tön vissza is lesz vonva. Hogy aztán később mégiscsak egy — e váratlanul oda-
dobott jelentéses mozdulatokból kiinduló — groteszk színezetű karakterjáték 
hatalmasodjék el a koreográfián.
Látványos változás az is, hogy a táncosok, akik eddig javarészt háttal vagy 
oldalvást játszottak, most többször szembefordulnak a közönséggel. Hosz-
szú, egyenes hajukat, amit eddig tudatosan az arcukba lógatva hordtak, most 
rendre hátradobják, és felfedik tekintetüket. Azokat a tekinteteket, amelyekre 
olykor már emberi érzelmek és kifejezések is kiülnek. A táncosok beszédes 
testjelzésekkel fordulnak egymás felé. Az egyik ráordít a másikra, a megijesz-
tett feldúltan reagál: bosszankodik, ide-oda tipeg, beletúr a hajába. A gesztu-
sok túlzóak, de nem színháziasak. A burleszkszerű figurák karaktere ugyanis 
elvont mozdulatrendszerbe csomagolva jelenik meg. 
Az előadás zárópillanata éppoly természetes, egyszerű és hűvösen érzelem-
mentes, mint az egész koreográfia. A táncosok egy civil mozdulattal megiga-
zítják a hajukat, és kilépnek a darabból. 

Salamon Eszter
Dance No 1 / Driftworks, 2009, Trafó; © Fotók: Jókuti György
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Elektronikus zenei médiaművész BA képzés

2010. őszén új médiaművészeti képzés indul Magyarországon, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán. Az ‘Elektronikus zenei médiaművész’ BA szakra olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, 
akik a hangot nemcsak zenei, hanem a hangművészet és az újmédia területén is alkalmazni  
szeretnék. A képzés keretében elektronikus zeneszerzést- és elméletet, interaktív technikákat 
és a hozzájuk kötődő háttértudást sajátíthatják el.

••• További információ:
PTE-MK Mediális Művészetek Intézete
http://www.art.pte.hu (‘felvételizőknek’ menüpont)
http://www.art.pte.hu/menu/236/92
email: mmi@art.pte.hu
tel. 72 / 501 540



Fazal Sheikh
• HIUS MARSEILLE 
/ FOUNDATION FOR 
PHOTOGRAPHY
www.huismarseille.nl
A MSZ T ERDA M

2009. 09. 05 — 11. 29.

PRUNE — abstracting reality 
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2009. 09. 18 — 12. 09.

Sally Mann
The Family and The Land
• FOTOMUSEUM DEN HAAG
www.fotomuseumdenhaag.com
HÁG A

2009. 09. 28 — 2010. 01. 10.

I z r a e l

Wild Exaggeration / The 
Grotesque Body in 
Contemporary Art 
• HAIFA MUESEUM OF ART
www.hma.org.il
HAIFA

2009. 07. 18 — 2010. 01. 02.

Í r o r s z á g

Philippe Parreno
Lynda Benglis 
• IRISH MUSEUM OF MODERN 
ART
www.imma.ie
DUBLIN

2009. 11. 04 — 2010. 01. 24.

L e n g y e l o r s z á g

SCHISM. Polish Art of the 
1990s / painting, culture, 
photography, video, spatial 
works 
• CENTER OF CONTEMPORARY 
ART UJAZDOWSKI CASTLE
www.csw.art.pl
VAR SÓ

2009. 10. 09 — 11. 15.

TO PEE IN A BUN. Works 
from the Collection of 
Zachęta National Gallery  
of Art
• ZACHETA NARODOWA 
GALERIA SZTUKI
www.zacheta.art.pl.
VAR SÓ

2009. 09. 05 — 11. 22. 

L i t v á n i a

Urban stories: The X Baltic 
Triennial of International 
Art 
• THE CONTEMPORARY ART 
CENTRE
www.cac.lt
V ILNIUS 

2009. 09. 04. — 11. 08. 

L u x e m b u r g

Tomás Saraceno
Utopia exists until it is created
• MUDAM LUXEMBOURG
www.mudam.lu
LUXEMBOURG

2009. 10. 10 — 2010. 01. 03. 

N a g y - B r i t a n n i a

Anselm Kiefer
The Fertile Crescent
• WHITE CUBE (HOXTON 
SQUARE AND MASON'S YARD)
www.whitecube.com
LONDON

2009. 10. 16 — 11. 14.

Olivia Plender 
AADIEU ADIEU APA (Goodbye 
Goodbye Father)
• GASWORKS
www.gasworks.org.uk
LONDON

2009. 09. 25 — 11. 15.

Xavier Ribas
Habitus
• BELFAST EXPOSED, BELFAST
www.belfastexposed.org
BELFA S T

2009. 10. 08. — 11. 20.

NS Harsha
Nations
Chen Chieh-jen
Factory
• INIVA (INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL VISUAL ARTS)
www.iniva.org
LONDON

2009. 09. 18 — 11. 21. 

Anish Kapoor
• ROYAL ACADEMY OF ARTS
www.royalacademy.org.uk
LONDON

2009. 09. 26 — 12. 11.

Art Now: Beating  
The Bounds 
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2009. 09. 05 — 12. 13.

Turner Prize 09
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2009. 10. 06 — 2010. 01. 03.

The Dark Monarch: Magic 
and Modernity in British Art
• TATE ST IVES
www.tate.org.uk
S T I V ES

2009. 10. 10 — 2010. 01. 10.

Abstract America: New 
painting and sculpture
• SAATCHI GALLERY
www.saatchi-gallery.co.uk
LONDON

2009. 05. 29 — 2010. 01. 17.

N é m e t o r s z á g

Meschac Gaba
• MUSEUM OF CONTEMPORARY 
AFRICAN ART & MORE

Latifa Echakhch
Les sanglots longs 
• KUNSTHALLE FRIDERICIANUM
www.fridericianum-kassel.de
K A SSEL

2009. 08. 29 — 11. 15.

Veto — Zeitgenössische 
Positionen in der deutschen 
Fotografie
• DEICHTORHALLEN HAMBURG
www.deichtorhallen.de
HA MBURG

2009. 09. 04 — 11. 15.

In the Border Zones of the 
Image / Randzonen der Bilder
• KUNSTHAUS DRESDEN / 
STÄDTISCHE GALERIE FÜR 
GEGENWARTSKUNST
www.kunsthausdresden.de
DREZDA

2009. 09. 05 — 11. 15.

Remote Proximity / 
>Nature< in Contemporary Art
• KUNSTMUSEUM BONN
http://kunstmuseum.bonn.de
BONN

2009. 09. 15 — 11. 15.

Chu Yun
• PORTIKUS
www.portikus.de
FR ANKFURT A M M AIN

2009. 10. 17 — 11. 15.

Rip It Up And Start Again
• KUNSTVEREIN MÜNCHEN
www.kunstverein-muenchen.de
MÜNCHEN

2009. 10. 11 — 11. 22.

Robert Frank
The Movies 1959–2002
Nan Goldin
Slideshows
• C/O BERLIN
www.co-berlin.com
BERLIN

2009. 10. 10 — 12. 06.

ART FOR THE MILLIONS / 
100 sculptures from the  
Mao era
• SCHIRN KUNSTHALLE
www.schirn-kunsthalle.de
FR ANKFURT

2009. 09. 24 — 2010. 01. 03.

Wilhelm Sasnal
• K21 KUNSTSAMMLUNG 
NORDRHEIN-WESTFALEN
www.kunstsammlung.de
DÜSSELDORF

2009. 09. 05 — 2010. 01. 10.

Thomas Demand
• NEUE NATIONALGALERIE
www.smb.spk-berlin.de
BERLIN

2009. 09. 18 — 2010. 01. 17.

BERLIN 89/09
• BERLINISCHE GALERIE 
www.berlinischegalerie.de
BERLIN

2009. 09. 18 — 2010. 01. 31.
 
O l a s z o r s z á g

In-finitum
• PALAZZO FORTUNY
V ELENCE

2009. 06. 06 — 11. 16.

53rd Internatiaonal Art 
Exhibition, La Biennale  
di Venezia
Forgács Péter
Col Tempo — The W-project
• HUNGARIAN PAVILION, 
GIARDINI DI CASTELLO
www.coltempo.hu
www.labiennale.org
V ELENCE

2009. 06. 07 — 11. 22. 

MANIPULATING REALITY 
— How Images Redefine  
The World
• CENTRO DI CULTURA 
CONTEMPORANEA STROZZINA 
www.strozzina.org
FIRENZE

2009. 09. 25 — 2010. 01. 17.

O r o s z o r s z á g

3rd Moscow Contemporary 
Art Biennale
http://www.3rd.
moscowbiennale.ru/en/
• MOSZK VA

2009. 10. 25 — 10. 25. 

Group Art or Death 
Ultra-New Materiality
• MOSCOW MUSEUM OF 
MODERN ART
www.mmoma.ru
MOSZK VA

2009. 09. 23 — 10. 25.

The Third Moscow Biennale 
of contemporary art / 
Special projects at 
WINZAVOD
• WINZAVOD — MOSCOW 
CONTEMPORARY ART CENTER
www.winzavod.com
www.winzavod.ru/
MOSZK VA

2009. 09. 27 — 10. 25. 

Persona. Image. Time. 
Human Representation in 
Art: from Modernism to the 
Present-day
• EKATERINA FOUNDATION
www.ekaterina-foundation.
ru/eng/
MOSZK VA

2009. 09. 18 — 12. 13.

S p a n y o l o r s z á g

From Private to Public: 
Collections at the 
Guggenheim
• GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO
www.guggenheim-bilbao.es
BILB AO

2009. 06. 26 — 2010. 01. 10. 

MÁQUINAS DE MIRAR.  
O cómo se originan las 
imágenes 
• CENTRO ANDALUZ DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
www.juntadeandalucia.es/
cultura/caac/
SE V ILL A

2009. 09. 17 — 2010. 01. 10.

The Anarchy of Silence.  
John Cage and Experimental 
Art
• MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA
www.macba.es
B ARCELONA

2009. 10. 23 — 2010. 01. 10.

Modernologies
• MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA
www.macba.es
B ARCELONA

2009. 09. 23 — 2010. 01. 17.

The Malady of Writing.  
A project on text and 
speculative imagination
• MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA
www.macba.es
B ARCELONA

2009. 10. 09 — 2010. 02. 09.

S v á j c

DARK SIDE II — 
Photographic Power and 
Violence, Disease and Death 
Photographed
• FOTOMUSEUM WINTERTHUR
www.fotomuseum.ch
W IN T ERT HUR (ZURICH)

2009. 09. 05 — 11. 15.

Silence — A Selection of 
Works from the Collection
• KUNSTMUZEUM LUZERN
www.kunstmuseumluzern.ch
LUZERN

2009. 07. 04 — 11. 22.

Mircea Cantor
Tracking Happiness
• KUNSTHAUS
www.kunsthaus.ch
ZÜRICH

2009. 08. 28 — 11. 28.

S v é d o r s z á g

Anthony McCall
• MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se
S TOCKHOLM

2009. 10. 10 — 12. 06.

Robert Adams / 2009 
Hasselblad Award Winner
• HASSELBLAD CENTER
www.hasselbladcenter.se
GÖT EBORG

2009. 11. 07 — 2010. 01. 10.

Little Theatre of Gestures
• MALMÖ KONSTHALL
www.konsthall.malmo.se
M ALMÖ

2009. 10. 10 — 2010. 01. 10.

T ö r ö k o r s z á g

11th International Istanbul 
Biennial
www.iksv.org/bienal11/
• IS TANBUL

2009. 09. 12 — 11. 08.

U k r a j n a

Exhibition of the shortlisted 
PinchukArtCentre Prize 
nominees
• PINCHUKARTCENTRE
http://pinchukartcentre.org
KIJE V

2009. 10. 31 — 12. 20 

K Ü L F Ö L D  /  A M E R I K A

U S A

SENSORY OVERLOAD: 
Light, Motion, Sound, and 
the Optical in Art Since 1945
• MAM (MILWAUKEE ART 
MUSEUM)
www.mam.org
MILWAUKEE

2009. 01. 24 — 10. 29.

Richard Avendon
Photographs 1946—2004
• SAN FRANCISCO MUSEUM OF 
MODERN ART
www.sfmoma.org
SAN FR ANCISCO

2009. 07. 11 — 11. 29.

Looking at Music: Side 2
• THE MUSEUM OF MODERN 
ART (MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2009. 06. 10 — 11. 30.

The Provoke Era — Postwar 
Japanese Photography
Photography Now — China, 
Japan, Korea 
• SAN FRANCISCO MUSEUM OF 
MODERN ART
www.sfmoma.org
SAN FR ANCISCO

2009. 09. 12 — 12. 20.

Felix Gonzalez — Torres  
& Roni Horn 
Paired, Gold
• SOLOMON R. GUGGENHEIM 
MUSEUM
www.guggenheim.org
NE W YORK

2009. 10. 02 — 2010. 01. 06.

Reflections on the  
Electric Mirror: New 
Feminist Video
• BROOKLYN MUSEUM
www.brooklynmuseum.org
NE W YORK

2009. 05. 01 — 2010. 01. 10.

New Photography 2009
• THE MUSEUM OF MODERN 
ART (MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2009. 09. 30 — 2010. 01. 11.

Dress Codes: The Third ICP 
Triennial of Photography 
and Video
• INTERNATIONAL CENTER  
OF PHOTOGRAPHY
www.icp.org
NE W YORK

2009. 10. 02 — 2010. 01. 17.

In Situ: Architecture and 
Landscape
• THE MUSEUM OF MODERN 
ART (MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2009. 04. 08 — 2010. 01. 18.

Silk and Bamboo: Music  
and Art of China
• THE METROPOLITAN  
MUSEUM OF ART
www.metmuseum.org
NE W YORK

2009. 09. 05 — 2010. 02. 07.

KÜLFÖLD / ÁZSIA
J a p á n

The KaleidoscopicEye: 
Thyssen-Bornemissza Art 
Contemporary Collection
• MORI ART MUSEUM
www.mori.art.museum
TOKIÓ

2009. 07. 25 — 11. 08.

K í n a

Fantastic Illusions - Media 
Art Exhibition of Chinese 
And Belgian Artists 
• MUSEUM OF CONTEMPORARY 
ART (MOCA SHANGHAI) 
www.mocashanghai.org
SHANGHAI

2009. 10. 18 — 11. 18.

The Fifth Dimension
• ULLENS CENTER FOR 
CONTEMPORARY ART (UCCA)
www.ucca.org.cn
PEKING

2009. 11. 17 — 2010. 02. 28.

S z i n g a p ú r

Genevieve Chua
• FULL MOON & FOXES
www.nationalmuseum.sg
SZING APÚR

2009. 08. 21 — 2010. 01. 03.

Camino A La Modernidad - 
The Path to Modernity: 
Mexican Modern Painting
• SINGAPORE ART MUSEUM
www.singart.com
SZING APÚR

2009. 11. 15 — 2010. 01. 03.

Spot & Shoot 
• THE NATIONAL MUSEUM  
OF SINGAPORE
www.nationalmuseum.sg
SZING APÚR

2009. 07. 14 — 2010. 01. 04.

KÜLFÖLD / AFRIKA
D é l - A f r i k a

Cross-Pollination: South 
African Art
1930–1950
• SOUTH AFRICAN NATIONAL 
GALLERY
www.iziko.org.za
C APE TOW N

2009. 06. 09 — 10. 25.
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