
90-100 db. különleges eljárással készült kiállítási fénykép elkészítése

a Magyar Fotográfia New Yorkban program 

New York-i és magyarországi kiállításaihoz és egy főiskolai tankönyvhöz

A Soros Alapítvány segítségét hat alkotó (Gábor Enikő, Kerekes Gábor, Siró Lajos, Soltész 

István, Szilágyi Sándor és Vékás Magda) számára ahhoz kérem, hogy elkészíthessünk 

összesen 90-100 db. különleges fotótechnikákkal (albumin, sópapír, platinotípia,  argentotípia 

stb.) készült fényképet. Ez lesz a Soros Alapítvány által eddig is támogatott, rendkívül sikeres 

Magyar Fotográfiai New Yorkban program harmadik fordulójának kiállítási anyaga, s a 

képeket itthon a Magyar  Fotográfusok Házában, a zánkai Gyermekvárosban, Pécsett és 

Nyíregyházán is kiállítjuk, továbbá e képek képezik a 2001-re tervezett Alternatív és történeti 

fényképkészítési eljárások c. főiskolai tankönyv illusztrációs törzsanyagát is.

A hat alkotó részére fél év időtartamra folyósított szerény, fejenként havi 40 ezer forintnyi 

munkaösztöndíj iránti kérelmet több körülmény is indokolja. Az első és legfontosabb, hogy az

említett manuális fényképkészítési eljárások rendkívül munkaigényesek, és a hozzájuk 

használt vegyszerek rendkívül drágák (például 1 gr aranyklorid 6 ezer Ft, 1 gr platinaklorid 25

ezer Ft, és így tovább): egy-egy ilyen kép kb. tízszer több munkával és költséggel készül el, 

mint egy szokásos kiállítási fénykép. A másik, hogy miközben Magyarországon egyre 

nagyobb az érdeklődés a kézműves fotográfia iránt, egyáltalán nem létezik felső fokú 

fotóművészeti oktatás (az Iparművészeti Főiskolán alkalmazott fotográfiát, magyarán 

reklámfotót oktatnak). Több évtizedes mulasztást pótolnánk be tehát a tervezett tankönyvvel, 

ill. a Képzőművészeti Főiskolán reményeink szerint a 2000/2001-es tanévben beinduló 

ezirányú oktatással, ill. a hozzá kapcsolódó tankönnyvvel.

A harmadik indok, hogy a Magyar Fotográfia New Yorkban program már eddig is páratlan 

sikereket könyvelhet el: sikerült "térképre tenni" a mai magyar fotográfiát, és sikerült tartós 

munkakapcsolatot kialakítani az amerikai fotós közélet olyan jelentős személyiségeivel, mint 

Sarah Morthland, Robert Gurbo, Julia van Haaften, Allan D. Coleman, Lyle Rexer. (Az 

említettek és más szakemberek címe és elérhetősége természetesen hozzáférhető a kollégák 

számára: egy-egy másolati példányuk megtalálható a Magyar Fotográfusok Háza és a Magyar

Fotográfiai Múzeum vezetőinél.)  Sarah Morthland kapcsolatainak köszönhetően Lyle Rexer 

szakíró egészoldalas cikket írt a New York Times 1999. május 9-i, vasárnapi számába; a 

kortárs magyar fotográfia évtizedek óta nem kapott ekkora és ennyire jelentős nyilvánosságot.

Kovács István Főkonzul úr egyik legnagyobb kultúrdiplomáciai sikerének könyvelte el a 

programot. Mindezt nem tudtuk volna elérni a kéthetes tanulmányút, a személyes találkozások



nélkül. 

2000 novemberében [végül csak 2002 májusában], a program lezárásaként, a 

történeti/alternatív fotótechnikák fönt fölsorolt képviselőinek munkáit mutatjuk be a Magyar 

Köztársaság New York-i Főkonzulátusán, s a program részvevői kapcsolatteremtő 

tanulmányúton vesznek részt. A Magyar Fotográfiai Múzeum egy kb. tizenöt képből álló 

anyaggal egészíti ki a kiállítás anyagát. [Erre végül nem került sor.] 

Költségvetés

Magyar Fotográfia New Yorkban III.

I. A kiállítások technikai költségei:

100 db fénykép paszpartuzása, keretezése                                  500 ezer Ft

szállítóládák 135   "   "

szállítás, vámolás, biztosítás 390   "   "

a magyarországi kiállítások technikai költségei 100   "   "

kiállítási katalógus tervezése 160   "   "

1200 db katalógus nyomdai költségei 650   "   "

fordítási költségek  80     "   "

                                                                                                        ---------------

összesen:    2,015 ezer Ft

II. A tanulmányút költségei:

6 db repülőjegy, biztosítás    840  ezer Ft

étkezés, közlekedés 6 fő részére: 14 nap, 30 $/fő 2,520 $*

                                                                                                       ------------------

*jövőre várhatóan kb. 630 ezer Ft összesen:     1,470 ezer Ft

III. Munkaösztöndíj a képek elkészítéséhez:

6 fő részére 6 hónap, 40 ezer Ft/hónap összesen: 1,440 ezer Ft


