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M A G Y A R FOTÓSOK A C S E H E K ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSÁN 
ÉS VERSENYÉN 

A Magyar Művelődési Intézet (MMI) és a csehországi Nem
zeti Kultúra Információs és Tanácsadó Központja (NIPOS) kö
zötti kapcsolatfelvétel eredményeként a magyar amatőr fotósok 
meghívást nyertek 2004. május 15-dikére Svitavyba, a cseh ama
tőr fotósok országos kiállítására és versenyére. 

A 24- alkalommal megrendezett „Amatőr Fotósok Nemzeti 
Versenye és Kiállítás 2004" című, nagy tradícióval bíró esemény 
A3 kategóriájában versenyeztek fotósaink, amelynek témája: a 
művészeti alkotás születése és bemutatása a kultúra és az amatőr 
művészetek területén. 

A kiküldött kollekciót Győri Lajos az MMI fotóművészeti 
referense állította össze. 

A versenyre nevezett 50 képből 22 került kiállításra, amely
ből Frank Yvette az egyéni kategória I. helyezését nyerte el, és 
Kollekció I. helyezés díjával ismerték el a magyar fotósok mun
káját. 

A zsűri elnökének Prof. Miroslav Vojtechovskynak értéke
lése szerint, a magyar fotósok részvételének köszönhetően ki
emelkedő művészi értékű és technikai színvonalú alkotások 
emelték a kiállítás színvonalát. 

Véleményét a kiállítás katalógusában is olvashatjuk. 

Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak: 
Tóth Erzsébet az MMI művészeti igazgató helyettese, 
Radnai Johanna tolmács, az MMI munkatársa, 
Győri Lajos az MMI fotóművészeti referense, 
Nagy Attila operatőr, az MMI „Látószög" Stúdiójának vezetője, 
Dobos Szilveszter és Széman Richárd, kiállító fotósok. 
Az eseményről videofelvétel készült, amelynek segítségével 

az interneten is hírt adhatunk a sikeres szereplésről és a két in
tézmény együttműködésének legújabb állomásáról. 

2004 decemberében - megbeszéléseink értelmében - Ma
gyarországon láthatjuk a közös kiállítást. 

Tóth Erzsébet 

HA M E G I N D U L i 
Frank Yvette csehorszái 

A Magyar Művelődési Intézet együttműködési megállapo
dást írt alá a csehországi, hasonló feladatokat ellátó szervezet
tel. Az IPOS Artama - a 24- Nemzeti Amatőr Fotókiállítás 
megrendezése alkalmából - meghívott egy ötven képből álló 
magyar kollekciót a pályázatra. A zsűri végül 22 magyar alko
tást javasolt kiállításra, 12 magyarországi pályázótól. A szegedi 
Frank Yvette kollekcióját aranydiplomával tüntették ki. A tel
jes magyar kollekció pedig szintén kitüntetést kapott. A cseh
országi Svitavy városának Múzeumában kiállított magyar alko
tásokat Bóta Luca (Budapest), Dobos Szilveszter E-MAFOSZ/G 
(Kőbányai Fotóklub, Budapest), Fabó Katalin (Szivárvány 
Fotóklub, Budapest), Frank Yvette (Lajos Sándor Fotóklub, 
Szeged), Juhász Miklós EFIAP (Diósgyőri Vasas Fotóművé
szeti Kör, Miskolc), Lapinskas Attila (Ostoros), Lőkös Zoltán 
AFIAP (Felföldi Fotográfusok Szövetsége, Budapest), Papp 
Elek (Ceglédi Fotóklub, -Nagykőrös), Szathmáry-Király Ádám 
AFIAP (Felföldi Fotográfusok Szövetsége, Budapest), Széman 
Richárd (Budapest), Vágvölgyi Mihály E-MAFOSZ/B (Szé
kely Aladár Fotóklub, Mezőberény) és Váradi Károly (Magyar 
Fotóművészek Világszövetsége, Hatvan) készítette. A teljes 
cseh és magyar anyagot bemutatja a Magyar Művelődési Inté
zet ez év decemberében Budapesten is. Sajnos a kiállítás kata
lógusában a magyar kollekció alkotóinak neve nem szerepel, 
de ettől még semmivel sem csökken érdemük, amivel tovább 
öregbítették a kortárs magyar fotóművészet külföldi elismeré
sét. Frank Yvette viszont egy egész oldalt kapott a kiadványban 
mint egyéni díjas, ahol négy felvétele jelent meg. 

* 
Frank Yvettél még sohasem találkoztam személyesen. Csak 

a fényképeivel, kiállításokon és zsűrizéseken egyaránt. A nevét 

kZ A D R E N A L I N . . . 
i aranydiplomája fotóiért 

is sokszor leírtam már, tudósításokban és a Magyar fotográfiai 
évkönyvben. Ezek tényszerűen tartalmazzák, hogy 1998 óta, 
mikor mi történt vele, Tőle azonban - telefonon több mindent 
is megtudhattam, például az érzéseit és a céljait. Elmondja 
Önöknek is. 

"A szegedi érettségi után Békéscsabán tanultam mestersé
get, fényképészetet, de már akkor tudtam, hogy én ennél töb
bet szeretnék. Számomra a fotográfia a létezést jelenti! Azt, 
hogy képekben gondolkodom, és képek által létezem. A pénz
keresés, létfenntartás okán persze olyan munkákat is elvégzek, 
amelyek nem éppen felemelőek. De tudom, hogy utána való
ban azt tehetem, azzal foglalkozhatok, ami igazán érdekel. 

Erre a képi világra Révész Róbert által találtam, aki szín
házi fotósként elvitt engem 1998-ban a Szegedi Színházba, kor
társ balettet fényképezni. Nem sokkal később pedig a modern 
táncművészeti előadásokon találtam magam. Igen, ez az, ami 
hozzám is igazán közel áll! Magam is pörgős vagyok, csak nem 
a színpadon! Állandó mozgásban, dinamikus életet élek. Talán 
ezért is tudom követni oly nagyon a színpadon fellépők érzelmi 
világát. Azonosulok velük, és igyekszem megörökíteni azokat a 
pillanatokat, amelyekbe ott van összesűrítve MINDEN! Min
den, ami miatt egy hosszú mozgásfolyamatot megalkot a kore
ográfus, és előad egy vagy több táncos. A közönség soraiban va
jon mindenki észreveszi ezeket a pillanatokat? Vagy elsiklik fö
löttük? Én érzem, mikor kell exponálni, súg az adrenalin 
szintem. Ha elindul, tudom, hogy izgalmas pillatanokat teszek 
maradandóvá. És ezeket szívesen mutatom meg másoknak is. 
A színpadhoz közel alkalmam van olyan nézőpontból, olyan 
képkivágásban hangsúlyozni egy mozdulatot, egy kifejező arcot, 
a kezeket vagy lábakat, ahogy, amilyen szelektív módon a kö-
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zönség nem teheti meg. Azért nem, mert ők mindent néznek, a 
teljes folyamatot, a teljes színpadképet. 

A fotókat elsőként a koreográfusok és ráncművészek látják. 
Az ő visszajelzéseik számomra a legfontosabbak. Ha azr hallom, 
hogy igen, ez az, ami miatt megszületett egy előadás, akkor 
nagyon boldog vagyok! De akkor is, ha rácsodálkoznak egy fel
véreire, s megkérdezik, hogy ez mikor készült, melyik pillanat
ban? Es hogy nekik nem is jutott eszükbe, hogy így is lehet lát
ni, értelmezni az előadást! Igazán klassz érzés megtapasztalni, 
hogy róluk szólnak a képek, de én is benne vagyok. Ilyenkor 
másodszor is elszabadul az adrenalin szintem. 

Kezdetben csak a fióknak készültek a felvételek, de rájöt
tem, hogy az öröm akkor válik teljessé, ha mások, a nagykö
zönség is láthatja ezeket. Ezért küldtem el a képeket különféle 
pályázatokra. (A históriás csak zárójelben avatja be a kedves 
olvasókat abba, hogy Yvette egyik első pályázati szereplése ép
pen a Magyar Művelődési Inrézethez kapcsolódik. Ugyanis 
1998-ban, az Utazás a világ körül című kiállítássorozat első évé
ben ő is szerepek azon a tárlaton, amelyet az I. Országos Fotó
héten mutattunk be Budapesten, az Újpesti Ifjúsági és Gyer
mekházban.) 1999-ben az Alföldi Fotószalonon szerepeltem 
Szentesen, majd 2000-ben a Mozgásban című nemzetközi tánc
fotó pályázaton második díjat nyertem. Ez megismétlődött 
2002-ben is. Ugyancsak 2002-ben nyertem I. díjat az Újvidé
ken megrendezett Nemzetközi Színházi Fotókiállításon, és 
ugyanitt kaptam FIAP bronz érmet is munkáimért. 

Önálló tárlarral először 2001-ben jelenrkeztem, amelyet 
Szegeden a Wagner Teaházban tekinthettek meg az érdeklődők. 
Lényegében ugyanez az anyag - Madártánc címmel - Budapes
ten, a Berhlen Galériában is lárható volt 2002-ben, amely a 
Közép-Európa Táncszínházon belül működik. Ezek a nyilvános 
szereplések folyamatosan inspirálnak engem újabb és újabb 
alkotások létrehozására. Amihez kiváló alkalmat nyújt például 
a Veszprémi Táncfesztivál, ahol az idén már ötödik alkalommal 
vehettem részr. Egyébként ez az oka annak is, hogy nem tud
tam személyesen átvenni a Csehországban elnyert első díjat. 
Természetesen jó lett volna utazás közben beszélgetni az alko
tótársakkal, személyesen látni a kiállítást, kezet fogni a zsűri el
nökével, fogadni a közönség tapsát, de úgy gondoltam, hogy 
nekem az alkotás sokkal fontosabb, mint az azt követő esemé
nyek. Kérem, ne haragudjanak érre! 

Talán majd augusztus 29-én, a Magyar Fotográfia Napján 
eljutok Budapestre, amikor az Iparművészeti Múzeumban meg
nyílik a 27. FIAP Monochrom Biennále, mert az ott szereplő 
43 ország, 10-10 képes ország-kollekcióinak egyikében én is 
érintett vagyok. Természetesen a magyar anyagban, amelynek 
közös témája az érzelmek és indulatok képi ábrázolása volr. A 
tánc, a mozgásművészet olyan téma, amely alkalmas az emberi 
indulatok és érzelmek felfokozott kifejezésére, nekem pedig a 
megörökítésre. Alkotótársaimmal együtt nyertük el a magyar 
fotográfia elismeréseként a FIAP aranyérmer. 

Az én életem kitölti a fényképezés, fesztiválról feszriválra 
járok, ott vagyok a fotópróbákon, figyelek és fényképezek. De 
csak akkor, ha az előadás hatással van rám is. Csakis így szüler-
hetnek olyan képek, amelyeket a cseh közönség is láthatott. 
Köszönöm a lehetőséget!" 

Én pedig köszönöm a bemutatkozást! Végighallgatva, s fe
ledve a feltett - ám itt le sem írt - sablonos kérdéseket, mi
lyennek is képzelem el Yvette-t, a 26 éves tehetséges, fiatal, 
szegedi leányt? Mozgékony, céltudatos, szorgalmas, kitartó, és 

nyitott egyéniségnek, aki jól kommunikál környezetével, és 
nagylelkűen osztja meg másokkal.— a nézőkkel - mindazokat a 
vizuális élményeket, amelyekben neki - nem kevés áldozat 
árán — része volt. 

Győri Lajos 

SZAKMAI HÍREK 

K Ö L C S Ö N Ö Z H E T Ő F O T Ó K I Á L L Í T Á S O K 
A Magyar Művelődési Intézet Művészeti Osztálya (1011 Buda
pest Corvin tér 8.) júliustól 2005 márciusági vándoroltatja az 
Utazás a világ körül 2004 című fotókiállításán díjat nyert al
kotásokat. 
A 13x18 cm-es fotók 20x30 cm-es paszpartuban, üvegezett léc
keretben kölcsönözhetők. A kiállítás 86 képből áll. A szállítás
ról oda-vissza a kölcsönző intézménynek kell gondoskodnia. Az 
MMI minden partnerének 100-100 db színes nyomtatású, 16 
fotóval illusztrált képeslapot bocsát a rendelkezésére, amelyre a 
meghívó szövege utólag is rányomtatható. Időpont egyeztetés 
Győri Lajossal, az (1) 201-5692-es telefonszámon, hétköznap
okon reggel 7 és 10 óra között. Más időpontokban emailen: 
gyoril@mmi.hu vagy faxon: (1) 225-3786. 

Októberről kölcsönözherő a Magyar Fotóművészeti Alkotó
csoportok Országos Szövetségétől a X X I . M A F O S Z Szalon 
anyaga, amely 142 művet tartalmaz. A fotókat 30x-40-es üve
gezett képkeretekben lehet elszállítani Budapestről, a Corvin 
tér 8. sz. alól és ugyanide kell visszahozni a 3-4 hetes tárlatok 
bezárása után. A kölcsönző intézményeknek 100-100 db színes 
nyomtatású, 16 fotóval illusztrált képeslapot bocsát a rendelke
zésére a M A F O S Z , amelyre a meghívó szövege utólag is rá
nyomtatható. Ezenkívül 50 db katalógust is átad, a rendezvény 
népszerűsítésére. Időpont egyeztetés Győri Lajossal, az (1) 201-
5692-es telefonszámon, hétköznapokon reggel 7 és 10 óra kö
zött. Más 

időpontokban emailen: gyoril@mmi.hu vagy faxon: (1) 225-
3786. 

Ugyancsak októbertől tervezhető és kölcsönözethető az Orszá
gos Diákfótó Kiállítás, amelyet a Fényképezés a Vizuális Neve
lés Szolgálatában Alapítvány indít majd útjára. Ez a tárlar száz 
általános- és középiskolás diák egy-egy alkotását tartalmazza 
majd. A képek mérete 13x18 cm, a keretek mérete 24x30 cm. 
Az igénylő iskolagalériáknak, közművelődési intézményeket 
csak a szállítás költsége terheli. Egy-egy tervezett kiállítás idő
tartama - az érdeklődésre való tekintettel - ne haladja meg a 
két hetet, szállítással együtt három hetet. Időpont egyeztetés 
Győri Lajossal, az (1) 201-5692-es telefonszámon, hétköznap
okon reggel 7 és 10 óra között. Más időpontokban emailen: 
gyoril@mmi.hu vagy faxon: (1) 225-3786. 

83 

i 

mailto:gyoril@mmi.hu
mailto:gyoril@mmi.hu
mailto:gyoril@mmi.hu

