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idén is a pécsi országos színházi találkozón 
adta át hegedűs d. géza kossuth-díjas, kivá-
ló és érdemes művész, valamint Balla ildikó 
látványtervező, a kiállítás kurátora a magyar 
látvány-, díszlet- és jelmeztervező művészek 
társaságának szakmai díjait a látványtér 2014 
kiállítás megnyitóján. Az alkotók által nevezett  
és benyújtott  makett ek, látványtervek, előadás-
fotók és jelmezek közül a szakma szavazatai 
alapján a 2013 májusa utáni időszakban az Év 
Jelmeztervezője Füzér Anni, az Év Díszlett erve-
zője pedig Cziegler Balázs lett .

A nevezett  alkotások között  az idén (elsőd-
legesen helyszűke okán) a megszokott nál több 
„anyag” érkezett  digitális formában. ezúton sze-
retném pontosítani kovács Bálint cikkét (htt p://
egyfelvonas.postr.hu/), amely felrója a kiállítás 
rendezőinek, sajnálatosnak, illetve felkészület-
lenségnek nevezi Cziegler Balázs „túlzott  digi-
tális jelenlétét” – a díjnyertes alkotó esetében 
ugyanis az történt, hogy díszletmakett je még 
régebben, egy szállítás során olyannyira megsé-
rült, hogy nem lehetett  rendbe hozni. „ez a kiál-
lítás a szakmánk jelenléte és fontosságának fel-
színen tartása miatt  fontos, és az nem könnyű 
feladat: színházi előadásokról ritkán jelennek 
meg totálképek, a makett jeinket porosan, hiá-
nyosan, összetörve kapjuk vissza, ha egyáltalán 
visszakapjuk, a jelmezek pedig azonnal bedará-
lódnak egy következő előadásba, miközben az 
anyagi feltételeinket leginkább a szűkös szóval 
lehetne leírni” – summázta a helyzetet khell 
Csörsz, az egyik tavalyi díjazott . (Forrás: k. B.)

A magunk részéről örülünk, hogy a tavalyi-
hoz hasonló létszámban vett ek részt az alkotók 
a látványtér 2014 tárlatán. Az idei évben is 
voltak mestereink (az operaház fejdíszkészítő 
műhelye), akik szebbnél szebb kalapokat és 
fejdíszeket készített ek az elmúlt évad előadása-
ihoz. A közönség általuk is bepillantást nyerhet 
a színházi világ kulisszatitkaiba.

A kiállítás személyes és míves légkörére jel-
lemző, hogy minden alkalommal az előző év 
díjazott jai készítik el parányi iparművészeti re-
meküket, s ezeket adják át a szakma által érde-
mesnek tartott  tervezőknek.

PAPP Ervin
Forrás: a Látványtér hivatalos honlapja
 – htt p://stagedesign.hu/129-46111.php 

HAzAi HírEK

Az ötödik Látványtér
150 látványtervező – 50 makett – 150 jelmez – 1000 látványterv – 1200 előadásfotó – közel 60 órányi digitális anyag
(videó, slideshow) szerepelt a seregszemlén.

Az idei év szakmai díjasai:

Füzér Anni – Az Év jelmeztervezője 2014 
nevezett  előadások:
Wolfgang Amadeus Mozart: don giovanni, miskolci nemzeti színház (opera – 
bemutató: 2014. január 17.). jelmeztervező: Füzér Anni, díszlett ervező: khell 
Csörsz, rendező: szabó máté
Presser–Adamis–Déry–Pós: popfesztivál 40, Vígszínház, Budapest (bemutató: 
2014. szeptember 8.). díszlet- és jelmeztervező: Füzér Anni, rendező: eszenyi 
enikő, fotó: szkárossy zsuzsa
Tamási Áron: énekes madár, móricz zsigmond színház, nyíregyháza (bemutató: 
2013. október 5.). díszlet- és jelmeztervező: Füzér Anni, rendező: koltai m. gá-

bor, fotó: máté jános, szőlősi dávid
Szép Ernő: Vőlegény, Vígszínház – pesti színház (bemutató: 2014. március 14.). díszlet- és jelmezter-
vező: Füzér Anni, rendező: Forgács péter, fotó: dömölky dániel

cziegler Balázs – Az Év Díszlett ervezője 2014
nevezett  előadás:
Bulgakov: A mester és margarita, Vörösmarty színház, székesfehérvár (bemu-
tató: 2014. április 12.). díszlett ervező: Cziegler Balázs, jelmeztervező: kárpáti 
enikő, rendező: hargitai iván, fotók: medvigy gábor, simon erika, szikora Bálint

Az elmúlt év közönségdíjasai:

varjas zsófi a – Az Év jelmeztervezője 2013 – közönségdíj
nevezett  előadások:
Bagossy László: A sötétben látó tündér, móricz zsigmond színház, nyíregyháza 
(bemutató: 2013. április 20.). rendező: tasnádi Csaba, látványtervező: Varjas 
zsófi  
Huszka Jenő – Szilágyi László: mária főhadnagy, szegedi nemzeti színház (be-
mutató:  2013. február 8.). rendező: tasnádi Csaba, jelmeztervező: Varjas zsófi 
Jókai Mór: A kőszívű ember fi ai, móricz zsigmond színház, nyíregyháza (bemu-

tató: 2013. március 15.). rendező: tasnádi Csaba, jelmez- és díszlett ervező: Varjas zsófi 

rózsa istván – Az Év Díszlett ervezője 2013 – közönségdíj
nevezett  előadások:
mary poppins, madách színház, Budapest (bemutató: 2012. szeptember 21–
23.). rendező: szirtes tamás, díszlett ervező: rózsa istván, jelmeztervező: ro-
mányi nóra
Molière: tartuff e, pécsi nemzeti színház (bemutató: 2012. november 30.). ren-
dező: méhes lászló, díszlett ervező: rózsa istván, jelmeztervező: horváth kata

23.). rendező: szirtes tamás, díszlett ervező: rózsa istván, jelmeztervező: ro-
mányi nóra
Molière: tartuff e, pécsi nemzeti színház (bemutató: 2012. november 30.). ren-
dező: méhes lászló, díszlett ervező: rózsa istván, jelmeztervező: horváth kata


