
Szilágyi Sándor: Szakmai beszámoló a Take Five programról

B E S Z Á M O L Ó

a Magyar Fotográfia New Yorkban program első fordulójáról

A Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Soros Alapítvány és néhány kisebb szponzor anyagi-, a 

Műcsarnok és a Magyar Fotográfiai Múzeum szellemi és technikai támogatásával 1998. 

május 15. és június 6. között lebonyolítottuk a három évesre tervezett Magyar Fotográfia 

New Yorkban program első fordulóját. A program első része várakozáson fölül jól sikerült: 

nagy szakmai sikert könyvelhetünk el, melynek bizonyosan pozitív kihatása lesz a mai 

magyar fotográfia amerikai/New York-i fogadtatására. 

A program első fordulójának keretében idén öt fotóművész - Barta Zsolt Péter, Drégely 

Imre, Hajdú József, Herendi Péter és Kerekes Gábor - munkáit mutattuk be Május 19-én a

Magyar Köztársaság New York-i Főkonzulátusán, és a művészek kéthetes kapcsolatépítő 

tanulmányúton vettek részt. A program során - terveink szerint - jövőre a dokumentarista 

fotográfia, azt követően pedig a kísérleti/archaikus technikák 5-6 képviselője vesz majd részt 

hasonló szakmai tanulmányúton. 

- "Az év egyik legjobb fotókiállítása" - ez volt a mostani kiállításon megjelent amerikai 

fotóművészeti szakírók  (pl. Lyle Rexer, Judith Mara Gutman), szerkesztők, galeristák 

(Sarah Morthland) és fotográfusok (Sylvia Plachy, Alan Frame) egyöntetű véleménye. 

Hasonlóan nyilatkozott az évek óta New Yorkban élő Böröcz András és több jeles amerikai 

képzőművész, pl. Lousie McCagg is. 

- A Főkonzulátuson megrendezett kiállítással párhuzamosan Sarah Morthland chelsea-i 

galériájában Kerekes Gábor és Hajdú József művei is szerepeltek egy csoportkiállításon. 

Ennek a kiállításnak igen szép sajtóvisszhangja volt, melynek során meleg hangon méltatták a

magyar művészek munkáit. 

- Kerekes Gábor egyik műve szerepel a Photography in New York kiállításajánló 

májusi/júniusi címlapján, és róla szól a szerkesztőségi vezércikk is.

- Lyle Rexer a kiállítás és a velünk folytatott több órás beszélgetés hatására cikket készül írni 

a New York Times-ba a mai magyar fotográfiáról.



- Nagyon kedvező szakmai visszhangja volt annak a diavetítéses előadásnak, "mini 

konferenciának", melynek keretében Judith Mara Gutman a századforduló magyar 

fotográfiájáról, Robert Gurbo, az André és Elizabeth Kertész hagyaték kurátora Kertész 

Andorról, Kerekes Gábor pedig a magyar fotográfia progresszív vonulatairól beszélt. Az 

előadásra Május 26-án került sor a Főkonzulátuson.

- A New York-i kiállítás anyagát még a kiutazásunk előtt bemutattuk a magyar közönségnek 

Kecskeméten, a Magyar Fotográfiai Múzeumban. A magyar bemutatónak is igen kedvező 

volt a fogadtatása. 

- Mind itthon, mind pedig New Yorkban nagy sikert aratott a kiállítás reprezentatív, szép 

kiállítású  katalógusa, melyhez Göncz Árpád Köztársasági Elnök úr írt tartalmas bevezetőt.

- A tanulmányút keretében számos galériát, gyűjteményt és múzeumot kerestünk föl, és 

szakmai megbeszéléseket folytattunk ezek vezetőivel, ill. kurátoraival. Különösen tanulságos 

volt, amit Sarah Morthland (S.M.G.), John Stevenson (The Platinum Gallery), Robert 

Gurbo és John Jacob (The Photographic Resource Center, Boston, MA) mondott a 

galériavilág mai trendjeiről.

- Brattleboro-ban (Vermont) megtekintettük a Zone VI  nevű kis céget, mely nagyítógépeket,

fagépeket, archív mosókat és egyéb hasznos cikkeket gyárt a nagy formátumú fényképészet 

számára. Az "üzemlátogatás" rapasztalatait a Fotográfia c. szaklapban tervezzük közzétenni. 

- Talán nem teljesen függetlenül a kinti sikereinktől, az International Center of 

Photography munkatársai azt tervezik, hogy jövőre Magyarországon is indítanak nyári 

workshopot. Eddig csak Franciaország, Olaszország és Írország szerepelt a listán; jövőre 

Magyarország és Izrael is szerepel majd a kínálatban.

Mindezen túlmenően számos szakemberrel, művésszel és kurátorral ismerkedtünk meg, 

teremtettünk kapcsolatot, cseréltünk névjegyet. E kapcsolatok elősegíthetik ezen amerikai 

szakemberek magyarországi tájékozódását.

Nem ennyire kézzelfogható, de mégis nagyon fontos eredménye a tanulmányútnak, hogy a 

nagy múzeumokban és galériákban eredetiben láthattuk Adams, Weston, Steichen, Strand és 



más klasszikusok munkáit. Ennek várhatóan ugyanúgy kihatása lesz majd a tanulmányúton 

részt vett művészek munkáira és szemléletére, mint a közel negyven fotógalériában 

megtekintett kortárs művek befogadásának.

Összefoglalva tehát: a program első része várakozáson fölül jól sikerült. A magunk elé tűzött 

célon messze túlment az a szakmai elismerés, amit az öt művész alkotásai kiváltottak. 

Beigazolódott, hogy csak a személyes jelenléttel, ismeretséggel, kapcsolattal lehet elérni, hogy

a művekre és művészekre külföldön - különösen New Yorkban, ahol 160 fotógaléria van - 

fölfigyeljenek.

Meggyőződésünk, hogy nemcsak a most kiállító öt művész profitál majd a programból, 

hanem a kiállítás, a mini konferencia és a tanulmányút az egész mai magyar fotográfia ügyét 

szolgálja. Ezt elősegítendő Barta Zsolt Péter beszámolt utunk tapasztalatairól a Fotográfia 

idei szeptemberi számában. A Rádió több alkalommal is foglalkozott a vállalkozással, és 

cikkek jelentek meg az Élet és Irodalom, a Népszabadság és más lapok hasábjain..

Ezúton is köszönjük, hogy megértéssel fogadták és támogatták kezdeményezésünket.

Reméljük, a három évesre tervezett program következő fordulói hasonló fogadtatásban és 

támogatásban részesülnek majd.  

Tisztelettel:

                               Szilágyi Sándor

a Magyar Fotográfia New Yorkban

program kurátora
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