
Dr. Deutsch Tamás

Miniszter úrnak

Ifjúsági és Sportminisztérium

Tisztelt Miniszter úr!

Mint a Magyar Fotográfia New Yorkban program pénzügyi és szakmai bonyolítója, azzal a 

kéréssel fordulok a t. Miniszter úrhoz, hogy a program következő fordulóját, a Millenniumi 

Fotótechnikák bemutatását, a New York-i, budapesti, nyíregyházi és zánkai kiállításokat a 

Minisztérium lehetőségeihez mérten, 2,6 M Ft-tal támogatni sziveskedjék.

Támogatási kérelmemre az bátorított föl, hogy a programnak a Minisztérium támogatásával 

lebonyolított második fordulója -- az első fordulóhoz hasonlóan -- páratlanul sikeres volt: a 

fiatal magyar fotográfusok kitűnően szerepeltek a New York-i és a budapesti kiállításokon, és

a Zánkai Ifjúsági Központ egyik legrangosabb kulturális eseménye volt a kiállításunk. PR 

szempontból nem elhanyagolható tény, hogy a bemutatkozásolknak igen szép 

sajtóvisszhangja volt.

Mostani támogatásként a kiállításokon részt vevő művészek New York-i kiállításának és 

kéthetes szakmai tanulmányútjának technikai költségeit (repülőjegy, étkezési és közlekedési 

hozzájárulás), továbbá a  költségvetésben *-gal megjelölt tételeket, összesen 2,6 millió 

forintot kérünk, a mellékelt részletes program és költségvetés alapján. A támogatási összeg 

rendeltetésszerű felhasználásáról természetesen most is szabályszerűen elszámolunk. A 

támogatás tényét föltüntetjük a kiállítások reprezentatív katalógusában és a meghívókon.

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma 1 M Ft

összeggel támogatta, mely a költségvetés I. és II. pontjainak részleges fedezetéül szolgál.

Kérésem kedvező elbírálásában bízva, tisztelettel:

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

Magyar Fotográfia New Yorkban III. 

Kézműves fotótechnikák a Millennium korából



A Magyar Fotográfia New Yorkban program harmadik fordulójának keretében, 2001 

májusában [végül csak 2002 májusában] a Millennium korában használatos kézműves 

fotótechnikák mai képviselőit mutatjuk be a Magyar Köztársaság New York-i 

Főkonzulátusán, s a program részvevői kéthetes kapcsolatteremtő tanulmányúton vesznek 

részt. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója egy --  kb. tizenöt-húsz 

képből álló -- archív anyaggal egészíti ki a kiállításunkat. [Erre végül nem került sor.]

A kiállítás anyagát 2001 tavaszán, ill. őszén bemutatjuk a magyar közönségnek és a fotós 

szakma képviselőinek: Budapesten a Magyar Fotográfusok Házában, Kecskeméten a Magyar 

Fotográfiai Múzeumban, Nyíregyházán a Városi Galériában és Pécsett a Művészetek 

Házában, továbbá a zánkai Gyermek és Ifjúsági Központban.

 

A kiállító művészek és az általuk bemutatott történeti-kézműves technikák: 

Gábor Enikó, vegyes emulziós technika

Kerekes Gábor, sópapír, albumin és ezüst kimásoló papíros

Síró Lajos, kallitípia

Soltész István, argentotípia

Szilágyi Sándor, platinotípia, olaj- és brómolajnyomat

Vékás Magdolna, sópapír, albumin és kromotípia

A program eddig páratlan sikereket könyvelhet el: sikerült "térképre tenni" a mai magyar 

fotográfiát, és sikerült komoly, 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 a többi, programunk során megismert 

szakember névjegyét leadtuk a Magyar Fotográfusok Háza és a Magyar Fotográfiai Múzeum 

vezetőinek, hogy a kacsolatokból a fotós közélet egésze profitálhasson.  

Sarah Morthland kapcsolatainak köszönhetően Lyle Rexer szakíró egészoldalas cikket írt a 

New York Times 1999. május 9-i, vasárnapi számába; kortárs magyar fotográfia négy 

évtizede nem kapott ekkora és ennyire jelentős nyilvánosságot. Programunk közvetlen 

sikerének könyvelhetjük el, hogy Lyle Rexer négy vagy öt magyar művészt is szerepeltet 

készülő könyvében, melyben a történeti és alternatív fotótechnikák mai művelőit mutatja be, 

továbbá magyar témájú cikksorozatot kíván elhelyezni az Aparture c. magazinban, mely 



világszerte a legnagyobb presztizsű fotóművészeti magazinnak számít. Kovács István 

Főkonzul úr egyik legnagyobb kultúrdiplomáciai sikerének könyvelte el a programot. 

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

A kiállítás mellett a kapcsolatteremtő program résztvevői szakmai találkozókat bonyolítanak 

le New Yorkban, melynek során kurátorokkal, galeristákkal, szakírókkal, fotós kollégákkal 

találkoznak, előre egyeztetett program szerint. A megbeszélések célja: a mai magyar 

fotográfia eredményeinek és képviselőinek bemutatása, illetve kapcsolatteremtés és 

kapcsolatépítés. Eddigi tapasztalataink fényesen igazolták, hogy a művészek személyes 

jelenléte nélkül szinte lehetetlen kapcsolatokat kiépíteni és fönntartani.

A szakmai találkozók New York-i partnerei:

Sarah Morthland és John Stevenson galeristák

Robert Gurbo kurátor, André és Elisabeth Kertész hagyaték

Julia Van Haften kurátor, The New York Public Library fotógyűjteménye

Lyle Rexer, Allan D. Coleman és Judith Mara Gutman szakírók

Darcie Alexander, a MOMA (Museum of Modern Arts) fotós kurátora

Ann Sass és Ellen Handy, az ICP (International Center of Photography) kurátorai

Sylvia Plachy, Alan Frame, Carl Weese és John Rudiak fotográfusok.

Költségvetés

I. a New York-i kiállítás technikai költségei:

100 db nagy méretű fénykép paszpartuzása, keretezése           500 ezer Ft

szállítóládák 135   "   "

szállítás, vámolás, biztosítás 390   "   "

1200 db. meghívó tervezése és nyomdai költségei                100   "    "

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

összesen:   1,125 ezer Ft

II. a magyarországi kiállítások és a katalógus költségei

kiállítási katalógus tervezése 160   "   "



*1500 db katalógus előkészítési és nyomdai költségei 650   "   "

fordítási költségek  80     "   "

technikai költségek (szállítás) 100    "   "

*2400 db meghívó előkészítési és nyomdai költségei  200   "   "

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

összesen:   1,190 ezer Ft

III. A tanulmányút költségei:

*6 db repülőjegy, biztosítás    1,000  ezer Ft

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

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

*várhatóan kb. 750 ezer Ft összesen:    1,750 ezer Ft
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