
Szilágyi Sándor: Kind of Blue (Szakmai beszámoló)

Magyar Fotográfia New Yorkban II. – dokumetaristák

A Magyar Fotográfia New Yorkban hároméves program keretében 1999-ben a 

dokumentarista fotográfia hat képviselője mutatta be munkáit a Magyar Köztársaság New 

York-i Főkonzulátusán, és a művészek kéthetes kapcsolatteremtő tanulmányúton vettek részt. 

1998-ban a művészi igényű fotográfia képviseltette magát, 2000-ben pedig a 

történeti/alternatív kézműves technikákkal készült munkákat tervezzük bemutatni, illetve 

megismertetni művelőiket amerikai kollégáikkal és a téma szakembereivel. A program 

kezdeményezője és kurátora: Szilágyi Sándor szakíró, fotográfus; művészeti vezetője Kerekes

Gábor fotográfus.

A program támogatói:

Ijjúsági és Sportminisztérium

Magyar Köztársaság New York-i Főkonzulátusa

Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma

Magyar Fotográfiai Múzeum

Magyar Soros Alapítvány

Dunaholding Alapítvány

A program 1999-es fordulóján részt vett művészek és bemutatott témaköreik: 

Balla András: Kerti giccsek

Féner Tamás: A magyarországi zsidóság



Benkő Imre: Ózd

Horváth M. Judit és Stalter György: A magyarországi romák

Szilágyi Lenke: Lírai dokumentumok 

A Főkonzulátuson rendezett kiállításunkkal párhuzamosan a Sarah Morthland Gallery 

Hungary Today (Magyarország ma) címmel Barta Zsolt, Kerekes Gábor, a Horváth--Stalter 

szerzőpáros és Szilágyi Lenke munkáiból, illetve Kertész, Brassai, Munkácsi és Kálmán Kata 

vintage (korabeli) képeiből rendezett kiállítást. A kiállítások anyaga, illetve a program 

résztvevőivel történt beszélgetések alapján Lyle Rexer szakíró terjedelmes, egészoldalas 

cikket írt a New York Times 1999. május 9-i, vasárnapi számába. Ennek jelentőségét csak 

akkor tudjuk fölmérni, ha tudjuk: a New York Times-ot kb. tízmillió ember olvassa, és a 

legtekintélyesebb amerikai lapnak számít, melyre szakkönyvekben is hivatkoznak. A magyar 

fotográfia évtizedek óta nem kapott ekkora nyilvánosságot Amerikában, mint most, a 

programunkhoz kapcsolódóan, Lyle Rexer, illetve Sarah Morthland jóvoltából.

További páratlan sikerként könyvelhetjük el, hogy Julia Van Haaften, a New York Public 

Library fotós részlegének kurátora a könyvtár gyűjteménye számára megvásárolta Benkő 

Imre és Szilágyi Lenke négy-négy képét. E képek így a lehető legjobb helyre, olyan alkotások

mellé kerülnek, mint például az amerikai Farm Bizottság fotóanyaga és az amerikai 

dokumentarista fotográfia más klasszikus alkotásai. Mind Lyle Rexert, mind pedig Julia Van 

Haaftent Sarah Morthland hozta össze a program résztvevőivel. Sarah Morthland chelsea-i kis

galériája presztizsét tekintve az elsők közé számít a New Yorkban működő, közel kétszáz 

fotógaléria között, s szinte fölbecsülhetetlen az a segítség, melyet ő és munkatársa, Robert 

Gurbo, az André és Elizabeth Kertész hagyaték kurátora  magyar fotográfia 

megismertetéséért tesz New Yorkban. A főkonzulátus kiállításán - Kovács István Főkonzul úr

üdvözlő szavai után - Robert Gurbo mondta a megnyitó beszédet. A megnyitón kb. 

százötvenen jelentek meg, ami ottani viszonylatban igen tekintélyes szám. 

A kéthetes kapcsolatteremtő tanulmányút során a program résztvevőinek Sarah Morthland, 

Julia von Haaften, Robert Gurbo és Lyle Rexer mellett olyan szakemberekkel volt alkalmuk 

találkozni és beszélgetni, mint Vincent Alabiso, az AP hírügynökség elnökhelyettese, Darcie 



Alexander, a MOMA (Museum of Modern Art) kurátora, Ann Sass és Ellen Handy, az ICP 

(International Center of Photography) kurátorai, Adam Eidelberg, az ICP oktatási 

programjainak szervezője, Allan D. Coleman és Judith Mara Gutman szakírók stb. A csoport 

részt vett azon a szűk körű ebéden, amelyen Kovács István főkonzul úr Göncz Árpád 

köztársasági elnök úr nevében átadta Cornell Capának életműve elismeréseként a Köztársaság

aranyérmét és oklevelét; az ebéden olyan illusztris vendégek voltak még jelen, mint Willis 

Hartshorn, az ICP igazgatója és Richard Whelan szakíró, a Capa-testvérek életrajzírója.

A kéthetes kapcsolatépítő tanulmányút sikeresnek bizonyult: a tavaly megismert szakemberek

mellett sikerült új barátokat, új kapcsolatokat is szereznünk a magyar fotográfia számára. 

Beigazolódott, hogy érdemes több éves, átgondolt programban gondolkodni, ráerősíteni az 

eddigi kapcsolatokra és eredményekre. 

Ennek fényes bizonyítéka, s mintegy a programunk kiegészítője, hogy Robert Gurbo szeretne 

egy százhúsz-százötven képet fölölelő Kertész-kiállítást Magyarországra hozni valamikor 

2001/2002-ben; a kiállításhoz kapcsolódóan kétnapos konferenciát szervezünk, melyre 

meghívjuk Robert Gurbot, Sarah Greenough-t, a washingtoni National Gallery kurátorát, aki 

2002-ben egy nagy szabású Kertész retrospektív kiállítást szervez, Sarah Morthland galeristát,

Lyle Rexert, Julia Van Haaftent és Allan D. Colemant. Amerikai vendégeink egyhetes-

tíznapos tanulmányúton vesznek részt. Török András, a Magyar Fotográfusok Házának 

igazgatója kifejezte fogadókészségét a konferencia megrendezésére; a kiállítás 

legalkalmasabb helyszíne az Ernst Múzeum: Beke László örömmel támogatja a tervet. 

[Ezekből a tervekből végül semmi nem valósult meg – Sz.S.]

További fölbecsülhetetlen eredménye az eddigi útjainknak, személyes kapcsolatainknak, hogy

Lyle Rexer a történeti technikák mai művelőit bemutató, repreztentatív  könyvében négy-öt 

magyar művész munkáit is szerepelteti, továbbá magyar témájú írásokat tervez megjelentetni 

az Aparture c. magazinban, mely elismerten az egyik legmagasabb presztizsű fotóművészeti 

folyóirat.

A Magyar fotográfia New Yorkban program harmadik fordulóját 2000 őszére tervezzük, 



melyen a történeti/alternatív kézműves fotótechnikák hazai művelői közül vesznek részt 

hatan, s a kiállítás részeként bemutatunk egy válogatást a Magyar Fotográfiai Múzeum 

anyagából is. Azt tervezzük továbbá, hogy André Kertész New York-i házának falán a 

magyar fotográfusok nevében egy emléktáblát helyezünk el, aminek apropója a művész 

halálának tizenötödik évfordulója. 

Végezetül szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik a Magyar fotográfia New 

Yorkban program munkáját valamilyen formában támogatták. E segítség nélkül nem tudtuk 

volna sikerre vinni ezt az országképünk szempontjából is fontos kultúrdiplomáciai 

kezdeményezést. Bízom benne, hogy a további terveink is hasonló erkölcsi, szakmai és 

anyagi támogatást élveznek majd, hiszen nem kell hozzá sikerpropaganda, hogy azt mondjam:

programunk eddigi eredményei fölülmúlták várakozásainkat.

Szilágyi Sándor

a Magyar fotográfia New Yorkban program kurátora

 Költségvetés

90 db fénykép keretezése, paszpartuval  360 ezer Ft

szállítóládák    90    "     "

képek szállítása, vámolása, biztosítása 300     "     "

Kecskeméti kiállítás technikai költségei      60     "     "

800 db. meghívó a magyar kiállításra   80     "     "

800  "            "       a New York-i kiállításra      80    "     "

kiállítási katalógus tervezése  120      "     "



1200 db. kiállítási katalógus nyomtatása   500    "       "

Fordítási költség   40     "     "

7 db. repülőjegy 770       "     "

étkezés, közlekedés 7 fő részére, 14 nap, 30 $/fő                 2,940 $

szállás 7 fő részére, 60 $/fő, 6 éjszaka             2,520 $

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

összesen: 2,400 ezer Ft + 5,460 $


