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PRÁCZKY István
1986 és 1990 jártam az Iparmûvészeti
Fôiskola (ma Moholy-Nagy Iparmûvészeti
Egyetem) tipográfia és grafika szakára,
ahol 1990 májusában diplomáztam a
Magyar Köztársaság új koronás címerének
kodifikálásával.
A tipográfia szeretetével hamar
megfertôzôdtem, a betûk iránti szerelmem
már kisgyerek koromra visszanyúlik.
Mindig inspirált a „Fac simile”, vagyis a
„megszólalásig azonos” reprodukálás.
A tipográfiában a fantázia és a
hagyományok tisztelete ötvözôdik
számomra, és az a tudat, hogy nem csak
a szöveg, de maga a betû is sokat elmond
arról, amit megjelenítenek a segítségével!
Ugyanakkor a rajz gyerekkorom óta
a kedvenc elfoglaltságom. Kivételes
szerencsémre 1966-1970 között Párizsban
tölthettem gyerekkoromat szüleim
kiküldetése okán, ahol a képregény
és az illusztrációk világa életreszóló
hatást gyakoroltak a vizualitásomra,
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rajzkultúrámra. A fôiskolán 1986-ban
kezdtem a profi grafikusi ténykedésemet,
és azóta is töretlenül ebben a szakmában
tevékenykedem, itt szereztem magam rutint
és elismerést számos szakterületen.
Kulturális érdeklôdésem miatt huszonévesen éveken át aktív barokk
énekes voltam, majd 2000-2014
között saját koncertmenedzsment
céget vezettem (Zeneszalon Kft.) - sok
kapcsolatom alakult ki a zenei világban,
így megbízatásaim jelentôs többsége
a klasszikus mûvészetek környezetébôl
alakult ki. Több mint három évtized alatt
alatt Budapest minden jelentôsebb zenei
kulturális intézményével volt hosszabb vagy
rövidebb munkakapcsolatom, köztük az
Állami Operaház, Trafó, a müpa, a Matáv
Szimfonikus Zenekar, a Hungaroton, hogy
csak a legfontosabbakat említsem.
Felsorolás helyett azonban kérem, hogy
lapozzon a következô oldalakra, és
ismerkedjen meg munkáimmal.

Intro
Arculatot tervezni nem egyszerû
grafikusi munka. A „Corporate
Identity” lefesti azt a teljességet, amit
egy arculatnak tartalmaznia kell: a
cég önazonosságát. Az identitásban
bennefoglaltatik a cégkultúra, a cég
viszonya az ügyfeleihez, a munkatársakkal
gyakorolt bánásmódja, a piacon betartott
morális kódexe, és mindaz, ami alapján
egy céget „azonosítani” lehet.
Egy arculat nem „hazudhat”. A módja,
ahogy az arculatot „elvárják” az alkotótól,
ahogy a cég képviselôi/tulajdonosai
instruálják, támogatják és sikerre viszik
a grafikai munkát - elmond mindent a
vállalkozás munkakultúrájáról.
Ezért nagyon fontos, hogy egy arculat
tervezésekor nyitott szívvel és tiszta fejjel
osztozzon egymással alkotó és megrendelô.
Talán ez a leginkább irígylésre méltó az
alkalmazott mûvészetek gyakorlásában.

Laptervezés - art direction

IM (Ifjúsági Magazin)

Az IM (Ifjúsági Magazin) 64 + 4 oldalas kamaszoknak
szóló kiadvány, melynek mûvészeti vezetôje voltam egy
éven át. Az Erasmus Press, majd beolvadás után a
VNU, és késôbb a Sanoma Budapest adta ki.
A feladatom volt a rendszerváltás óta alig változó
újság piacképessé tétele, a nyugati laptrendekhjez való
átalakítása. 1999/2000 között 12 lapszámot terveztem,
és itt tanultam meg az ujságtervezés csínját-bínját
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A Gramofon magazin (128 + 4 oldal) a brit Gramophone mintájára
jött létre 2000-ben Budapesten. Grafikusként 2006-ban kerültem
kapcsolatba a lappal, amikor megújították az arculatot. A teljes
laptervet én készítettem el, és 5 éven keresztül mint mûvészeti
vezetô irányítottam a lap grafikai megjelenését. Mivel egy repro
studióval dolgozhattam, így a kéthavonta megjelenô lapnak a
fontosabb cikkeit nekem kellett esetenként megterveznem, a többi
cikket a kulcsoldalak felhasználásával operátor végezte. A magazin
a mai napig az én terveim szerinti design-nal jelenik meg.
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Az idén negyvenéves zongoramûvész kapta
meg 2008-ban a Gramofon-díjat. A Hungarotonnál 2010-ig lemezre veszi Chopin valamennyi
mûvét, amelyeket koncerteken is megszólaltat.
Közben értékes, régi zongorákat kutat és újíttat
fel, hogy ismét lehessen játszani rajtuk.
Aradi Péter
Gramofon: Beszéljünk elôször a családi hátterérôl, amely
érdekesnek tûnik, bár csupán annyit tudni, hogy Olaszországban, Parmában született, és egyik nagyapja Csenki Imre karnagy, zeneszerzô...
Szilasi Alex: Családom históriája igazi kelet-közép-európai történet. A szüleim itt ismerkedtek meg, Budapesten,
de Olaszországban házasodtak össze. Én 1968-ban megszülettem Parmában, aztán Bresciába költöztünk, ahol
apám orvosként dolgozott. A zene már akkor körbevett.
Az egyik konzervatóriumi vizsgára készülve nem volt
idôm meghallgatni Bach Brandenburgi versenyeit, a vizsgán ennek ellenére fölismertem, és azt is tudtam, hogy a
harmadikból szólt egy részlet. Otthon elmeséltem ezt
anyámnak – csodálkozva, hiszen, mint mondtam, a vizsga
elôtt meg sem néztem. Ô elmondta, hogy amikor kisbaba
voltam, sôt, amikor várt engem, állandóan a Brandenburgi versenyeket hallgatta, így természetes, hogy a fülemben
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vannak. Másrészt – amint a kérdésben is utalt rá – anyai
nagyapám Csenki Imre, tôle kaptam az elsô zongoraleckéket és a benyomásokat a zene világából. Ô rögtön észrevette, hogy van affinitásom a zenéhez. Olaszországban
igen ritka a hóesés, ezért egyszer, még kisgyerekként,
néhány szállingózó hópelyhet látva, elkezdtem énekelni,
hátha attól jobban esik. Nagyapám meghallotta, és kiderült, hogy egy kánonban énekelhetô kis dallamocska született. Amikor jöttünk haza látogatóba – mert édesanyámnak ez nagyon fontos volt –, engem semmi egyéb
nem érdekelt, csak a nagy Bösendorfer koncertzongora, és
azon játszottam olyan kis dalokat, mint a Gólya, gólya,
gilice vagy a Megfogtam egy szúnyogot.
G.: Meddig élt Olaszországban?
Sz. A.: Akkor jöttünk haza édesanyámmal és a húgommal, amikor a szüleim elváltak. Hét és fél éves voltam.
1976 májusában tértünk vissza, és szeptembertôl iskolába
kellett mennem – úgy, hogy egy szót sem tudtam magyarul. El is voltam keseredve, mert az iskolában való megfelelés fontos volt számomra. Nem akartam Pinokkió lenni,
aki az olasz értékrend szerint a rossz tanuló megtestesítôje.
A Váci utcai zenei általánosba jártam, ahol úgy mutattak
be, hogy itt van egy kisfiú, aki Olaszországban született, és
nem beszél magyarul. Akkor felállt a késôbbi legjobb barátom, hogy üljek mellé, ô majd megtanít. Elsô „nyelv-
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PÁLYAKÉP
SZILASI ALEX zongoramûvész 1968-ban született az olaszországi Parmában. Diplomáját 1993-ban szerezte a budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémián, tanárai Rados Ferenc, Falvai
Sándor és Solymos Péter voltak. Elsô fellépése 1977-ben volt.
Azóta rendszeres résztvevôje hazai és nemzetközi zenei fesztiváloknak. 1996 és 1999 között Dél-Koreában a Taegu Egyetem
tanszékvezetô professzora volt. 2001 óta a franciaországi
Editions Fuzeau 19. századi zongoramûveket megjelentetô
sorozatának megbízott igazgatója és közreadója, a 2010-es
bicentenáriumra készülô Chopin fakszimile-összkiadás vezetô
szerkesztôje. 2005 óta Frédéric Chopin összes mûvét bemutató
CD-sorozatot vesz fel a Hungaroton és a Zeneszalon együttmûködésében, autentikus Pleyel
hangszereken. Ezzel
egyidejûleg
Chopin
ö s s z e s
mûvét négy
évados sorozat
keretében mutat-

G.: Gondolom, az ô hatása is hozzájárult
ahhoz, hogy ilyen hamar eldöntötte: zongorista lesz.
Sz. A.: Persze, biztosan. Végigjátszotta
nekem a Mozart- és Beethoven-szonátákat, a Wohltemperiertes Klaviert,
nagyon szerette Lisztet, és néha játszott
Chopint. Mindegyiket szívesen hallgattam, de érdekes módon Chopinnél nem reagáltam.
Szomorúnak éreztem. Valószínûleg valahol mélyen borzasztóan megfogott, és ezért nem váltott ki külsô reakciót.
Nagyapám azt mondta, késôbb nagyon fogom szeretni.
Így is lett. Azt is mondta, hogy Chopint igazából Pleyelpianínón kell zongorázni, mert akkor jön rá az ember,
milyen hangzásvilága lehetett eredetileg. Ez is bejött.
Húsz évvel késôbb a Pleyel gyárban találom magam, próbálgatva a Pleyeleket... Ez életre szóló élmény, olyan
sokkhatás, amely ráébreszt arra, hogy revideálni kell bizonyos Chopinnel kapcsolatos reflexeket. Nem azért, mert
a hangszer más, hanem mert az a korszak volt más: olyan
szókincset használtak, amelyet Chopin halála után húsz
évvel már nem. Már konzervatóriumban feltûnt nekem,
hogy a chopini kottakép milyen kísértetiesen hasonlít a
bachi kottaképre. Késôbb olvastam Chopin egyik
tanítványának visszaemlékezését, amelyben leírta, hogy
Chopin egyszer tizennyolc prelúdium és fúgát játszott el
fejbôl a Wohltemperiertes Klavierból… Rendkívül izgalmas volt számomra az a felismerés, hogy a kontinuitást
nem feltétlenül a Haydn – Mozart – Beethoven vonal
meghosszabbítása jelenti Schuberték meg Chopinék felé,
hanem egész más oldalról is vannak kapcsolódások. Amikor ezt megértettem, természetesen adódott, hogy
foglalkoznom kell a zongora kérdésével. Mitôl robbant be
a mindennapi életbe? Hogyan lett státuszszimbólum?
Hogyan vált a fiatal lányok hozományává? Vonzó üzleti
befektetéssé, amely csak lassan veszít értékébôl? A II.
világháború elôtt az egyik legkeresettebb árucikké, amit a
fegyvergyárak felvásároltak az öntvény meg a húrok
miatt? Említettem, hogy nagyapámnak volt egy Bösendorfer koncertzongorája. Én azt néhány hónap elteltével
már szét is szedtem, mert azonnal érdekelt a mechanikai,
fizikai része is. Számos kérdésemre késôbb Rados Ferenctôl kaptam választ, akihez hat évig jártam a fôiskolán,
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a szüle alkotó muzsikusok
tésnapiCsak vázolnom
kimagasló tehetségének is köszönhetô.
G.: Tudatosan, gondosan építette fel a Loverly anyagát, kell számukra az alapgondolatot, amelyet szeretnék
ahogy korábbi albumait is. Ennek ellenére árad belôle a kön- megragadni, s nemcsak hogy szinte azonnal megnyedség, a természetesség, mintha egy jam session felvételét valósítják az elképzeléseimet, rögtön tovább is gondohallgatnánk. Hogyan készültek a felvételek? Sokat alakítot- lják azokat, s így új, váratlan élmények érnek mindnyájunkat.
ták a zenei anyagot próbák során, vagy inkább
elsô felvételeket hallunk a Loverlyn?
G.: Mennyiben változnak ezek a számok, amikor
élôben adják elô ôket? Mennyire ragaszkodnak a
C. W.: Jacksonban, szülôvárosomban,
egy házban rögzítettük a számokat, itt
lemezen hallható megoldásokhoz?
alakítottunk ki egy stúdiót. Szeretek
C. W.: A lemez mindig a kiindulási pont.
Koncerteken minden alkalommal kicsit
természetes körülmények közt muzsimásként értelmezzük a darabokat. Ninkálni, mert egy stúdióval ellentétben
2290
több lehetôségünk nyílik játszani a
csenek terveink, nem is beszéljük meg,
Ft
hol milyen változtatásokat tegyünk,
dinamikával, a zenészek pedig
minden természetesen, szinte
közvetlenebb módon tudnak reagálni egymás rezdüléseire, hiszen nem
magától történik. Attól
olyan izgalmas a közös
leválasztott fülkékben ülnek. A
hangmérnök is egy távoli szobában
munka, hogy a zenénk
foglal helyet, nem közállandóan fejlôdik. Ez
vetlenül a zenészek
a lényege az improelôtt, ami felvizáló
muzsikus
szabadítóan
létének.
hat.
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Vonósn
ég

Az állandó megújulásra képes Cassandra
Wilson 2008-ban kiadott, Loverly címû lemeze
a második Grammy-díjat hozta meg számára:
ez lett az év legjobb vokális jazzalbuma. Az
elsô gramofonszobrocskát tizenkét éve, New
Moon Daughter címû albumáért kapta, de sajátos hangfekvésének, karcos-búgó hangjának és
eredeti, egyszerre hagyománytisztelô és újító
megközelítésének köszönhetôen az énekesnô
népszerûsége már a nyolcvanas évek vége óta
töretlen.
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PERÉNYI MIKLÓS

A szinte kizárólag standardeket felvonultató Loverly
(magyarul: „Csudijó”) lesz az alapanyag, amelyet
PÁLYAKÉP
Cassandra Wilson november 5-én bemutat a Mûvésze• 1955-ben született a Mississippi állambeli Jacksonban, zenész
tek Palotájában egyedülálló zenésztársaival, Jonathan
és tanár szülôk gyermekeként.
Batiste zongoristával, Marvin Sewell gitárossal, Regi• Tizenhárom évig tanult zongorázni, az iskolai zenekarban klarnald Veal bôgôssel, Herlin Riley dobossal és a nigériai
inétozott.
származású Lekan Babalola ütôhangszeressel. Ám senki
1963 tavszámok
• A hetvenes években Joni Mitchell-számokat adott elô gitárne gondolja, hogy a már rengetegszer elôadott
aszá
funkzenekarban, majd egy lányzenekarban énekelt.
vagy akár a lemezanyag ismeretében eg
föl tud készülnin egy kísérettel,
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GRAMOFON

nabást is ô tanítja. Kezdetben két probléma volt: egyrészt
nem nagyon értettem az instrukcióit, másrészt csak úgy
voltam hajlandó gyakorolni, ahogy én szeretek – tehát
improvizáltam. Különbözô történeteket zongoráztam el,
például Az öreg, de még nem kihalt ház címû „zongoraciklusomat” interpretáltam minden
délután különbözô fordulatokkal –
ezeket persze a nagyapámtól lestem el,
aki kiváló zongorista is volt. Nagyon
örült, hogy elkezdtem zongorázni, ha
lehetett, azonnal leült, és játszott
nekem.

„Manapság már
szinte kiváltságnak
számít, ha valaki
megengedheti
magának, hogy a
mûsorát az annak
megfelelô zongorán
játssza el.”

Fotó: Urbán Ádám

Beszélgetés
Szilasi Alex zongoramûvésszel

óráim” egyik emlékezetes szava volt a mindennapi életben rendkívül gyakran használt szekerce... Mégis hatékony volt a nyelvtanítás, mert egy évvel késôbb már senki meg nem mondta, hogy én azelôtt nem beszéltem magyarul. Annyira természetesen beszéltem, hogy mindenki
megfeledkezett arról, hogy a szókincsem talán még nem olyan gazdag, mint
a korosztályomé – ebbôl aztán adódtak
is problémák. De már az elsô napon is
egy sokkoló élményben volt részem: el
kellett volna énekelnem a Hová mész,
te kisnyulacska? kezdetû dalt – persze
semmit nem értettem belôle, az ingyom-bingyommal meg végképp nem
boldogultam, mire kaptam egy bekarikázott, piros egyest. Próbáltam magyarázni, hogy lalázva szívesen eléneklem –
erre meg egy figyelmeztetôt is kaptam,
és szóltak anyámnak, hogy ki kellene
vennie a zenei osztályból, mert nincs
érzékem a zenéhez. Ehhez képest én körülbelül tíz nap elteltével azzal álltam elô, hogy akkor
vagyok hajlandó iskolába járni, ha zongorázhatok.
Anyám elôször nem pártolta ezt a kívánságomat – noha ô
huszonkét évig hegedült –, mert nem akarta még ezt a terhet is rám rakni, de olyan konokul kitartottam, hogy
végül beleegyezett. Így a zeneiskolát csak késôbb, október
közepén kezdtem el, akkor viszont rögtön eldöntöttem,
hogy zongorista akarok lenni. Bényei Andrásné volt a
tanárnôm – most a két nagyobbik fiamat, Dávidot és Bar-

A magazin számos
kiadványt is gondozott,
így pl. a Gramofon
könyveket, vagy Jazz
hangzó kiadványokat és
speciális mellékleteket.
Rendkívül gazdag
inspiráló idôszak
volt ez az idôszak az
életemben.

KLASSZIKUS
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Múltból
épített
jövô
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6.11.2006
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Operamagazin

Laptervezés - art direction
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OperaMagazin (80 + 4 oldal) egy kéthavonta megjelenô kulturális magazinként indult,
a Vass Lajos által vezetett Operaház kezdeményezésére. Vass Lajos akkori igazgató
megbízásából kezdtem tervezni 2007-ben a magazin próbaszámát, amelyet 2010 végéig
egymagam gondoztam a mûvészeti vezetéstôl a tördelésig és a nyomdai elôkészítésig.
A 12 lapszámban a képszerkesztés is az én feladatom volt, és a periodika weblapjának
microsite-ját is az én design-terveim alapján építették fel.
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Laptervezés - art direction
Intim
szenvedély

Premier plán

Cecilia Bartoli nyitja
a Májusünnepet

Operamagazin

E

gyszer azt mondta: mindent Pa va -

rottinak köszönhet. Ma is így gondol-

ja?

CECILIA BARTOLI: Sokat köszönhetek neki, de nem

mindent. Az édesanyám volt az elsô számú
mesterem, tôle tanultam az énektechnikát, és ma is
tôle

kapom

a

leghasznosabb

tanácsokat.

Pavarottival úgy ismerkedtem meg, hogy meghallgatásra jelentkeztem felesége, Adua ügynökségénél
Modenában.

A

rondót

énekeltem

a

Hamupipôkébôl, mire a mester megjegyezte: „Te
mit keresel itt? Neked már rég a színpadon lenne a
helyed!

Nincs

szükséged

semmilyen

továb-

bképzésre.” Egyébként Pavarotti csodálatos szemé-

Korunk világszerte ünnepelt olasz mezzoszo-

lyiség volt. Egy közös duett-lemezt is készítettünk.

pránja három különleges koncerttel örven-

Az életrajza szerint eredetileg flamenco-táncosnônek készült.

dezteti meg a budapesti közönséget – a

C. B.: Mégis, a génjeimbe az éneklés volt kódolva, és

ezt a szüleim fedezték fel. Kamasz koromban azon-

Májusünnepet Mozart- és Haydn-áriákkal

ban szerelmes lettem a flamencóba. Egy táncos
barátom révén tizennégy évesen eljártam egy profi

nyitja meg az Operaházban. A Mûvészetek

flamenco-társulat

próbáira

és

elôadásaira

Rómában. Mindezt késôbb a színpadi mozgásban

Palotájában az Opera proibita címû
lemez anyagából Händel, Scarlatti és

kamatoztattam.
Honnan ered a tizennyolcadik század és a barokk
zene iránti vonzalma?

Caldara mûveibôl ad elô, majd az

C. B.: Aki csak egy kicsit is fogékony a mûvészetre,

annak számára kihagyhatatlan, kimeríthetetlen

operatörténet elsô dívája, Maria
Malibran születésének bicentenáriumára készített mûsorával

forrás, hivatkozási pont ez a kor. Nemcsak

ducerének a jóvoltából fedeztem fel.
Láttam róla portrékat is, és nagyon sok

Az én hangom leginkább Mozart, Rossini és Vivaldi

hasonlóságot találtam vele. Kezdô mezzos-

színeinek felel meg. Egyébként a barokk zene felé

zopránként Rosina szerepében tûnt fel,

hogy a barokk vonzza a fiatal közönséget. Francia-

Cecilia Bartolival.

Malibrant?
C. B.: Maria Malibrant a Decca egyik pro-

színpadi mûvészetben és az építészetben egyaránt.

puszta kíváncsiságból fordultam. S felfedeztem,

vendégszerepel. Interjú

certet adott. Miben tekinti elôképének

zenében, hanem a festészetben, az irodalomban, a

akárcsak én. Hozzám hasonlóan ô is zenész
családból származott, az édesapja tenor

országban például hihetetlen sikere van Vival-

volt, a mamája szoprán. Az én apám

dinak.

kórusvezetôként kezdte a pályafutását,
anyám énektanár. Malibran forradalmasí-

Zenetörténeti maratont teljesített tavaly, amikor

totta az operaénekesnôkrôl kialakított

párizsi Salle Pleyelben, az operaszínpadok elsô

képet. Szabad szellemiségû, vibráló szemé-

dívája, Maria Malibran emlékére három kon-

lyiség volt, aki a magánéletében és a mûvé7
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magazin

Operaház – Nemzeti Balett – Operaélet

Bejelentkezés

RSS

Keresés

Címlapon

Fischer Ádám

operamagazin - 2009. március 3. 17:00

Operajátszásunk története több mint
300 éves múltra tekinthet vissza.
Magyarországon - akárcsak
Franciaországban, Németországban
vagy Ausztriában - elôször fôúri
kastélyok házi színpadain játszottak német és olasz társulatok
operákat. Az elsô ismert adat 1677bôl való: gróf Forgách Ádám pozsonyi palotájában elôadott pásztorjátékról tudósít.

Kulissza
Opera Next
Múltidézô
Messzenézô

tovább >>

Páholy

Premier Plán

Naptár

2009 március 18 Eulália, Botond

Portré
Volf Katalin
táncmûvész
A magyar színjátszás mindkét - pesti
és kolozsvári - együttese megpróbálkozott zenés darabokkal. (Az
elsô magyar nyelvû operát, Chudy
József Pikkó herceg és Jutka Perzsi
c. mûvét 1791-ben mutatta be
Kelemen László pesti színtársulata.) E két társulatból
kirajzó vándortársulatok mûsorán Rossini, Méhul,
Grétry, Weber, Cherubini, Boildieu és Mozart kisebb
együttest kívánó operái szerepeltek, melyekben országos hírnevet szerzett az elsô magyar operaénekesnô,
Déryné Széppataki Róza. 1822-ben Kolozsváron került
színre az elsô magyar opera, Ruzitska József Béla futása

Felújítják az Operaház
homlokzatát

Archivum
Kapcsolat

operamagazin - 2009. március 3. 17:00

A XVIII. században egy sor fôúri színház
alakult, közülük a legismertebb az Esterházy
hercegek fertôdi, majd kismartoni kastélyában létrehozott
opera volt, melyet Joseph Haydn 30 éves zeneszerzôi és
karmesteri tevékenysége emel a többi fölé. Haydn számos
operájának is itt volt az ôsbemutatója. Jelentôs volt báró
Patasich Ádám püspök nagyváradi színháza is, ahol Karl
Ditters von Dittersdorf irányította az operaegyüttest. A
késôbbi polgári operajátszás szempontjából is rendkívüli
fontosságú volt Erdôdy János gróf 1785-1789 között fennállt
tovább >>

fôúri színház alakult

fôúri színház alakult

közülük a legismertebb az
Esterházy hercegek fertôdi,
majd kismartoni kastélyában
létrehozott opera volt,
melyet Joseph Haydn 30
éves zeneszerzôi és karmesteri tevékenysége emel a
többi fölé. Haydn számos
operájának is itt volt az

közülük a legismertebb az
Esterházy hercegek fertôdi,
majd kismartoni kastélyában
létrehozott opera volt,
melyet Joseph Haydn 30
éves zeneszerzôi és karmesteri tevékenysége emel a
többi fölé. Haydn számos
operájának is itt volt az

Az Állami Operaház 2009ben azzal is megbízott,
hogy az Operaház arculatát
újítsuk meg.
Erre a feladatra Mihályi
Endre marketing
igazgatóval Vargha Balázs
grafikust kértük fel,
hogy a korszerûsítse az
operaház logóját és vizuális
kommunikációját.
Ebbe a változásba
illesztettem az
Operamagazin laptervét is,
amely a késôbbiekben már
ebben a köntösben jelent
meg.
2010-ben díszcsomagolás is
készült az elsô két évfolyam
számára.
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müpa magazin

müpa magazin

Laptervezés - art direction
A4 méretû kiadvány, amelynek terjedelmét az aktuális információ mennyisége is meghatározza, de kb. 60 és 80 közötti oldalterjedelemet jelent. A Magazin
megjelenésében szerves részét képezi az arculatnak - tehát megjelennek benne mindazon vizuális elemek, amelyek az egyébb kommunikációs anyagoknál
már bemutatásra kerültek - de jellegénél fogva egyedi megoldásokat is kell, hogy tartalmazzon, hiszen ettôl válik igazán érdekessé, szórakoztatóvá, élvezhetôbb az olvasó számára.

A müpa Magazin (80 + 4 oldal) a 2005-ben létrejött Mûvészetek
Palotájának kéthavi magazinja.
Az újság koncepciójának kidolgozásában (pl. elnevezésében) részt
vettem a szerkesztôi tanácsban, ahol a MÜPA ügynöségével, a Mátai
és Végh irodával együttmûködve alakítottam ki a lap arculatát.
A laptervemet be is emelték az arculati kézikönyvbe.
A magazin képhasználatára felhasználtam az általam régóta mûvelt
duplex képszínezést, amely több éven át meghatározta a müpa
kommunikációs megjelenéseit.
A kiadványt a Fidelió szerkesztôségével készítettük számról számra,
Zsoldos Dávid csapatával. A müpa magazint a kezdô kapavágástól a
nyomdábaadásig egyszemélyben gondoztam.
A kiadványt 2006-2008 között vezettem, majd átadtam a
Fidelionak, amely Zsoldos Dávid új cégalapítása után a Papageno
gondozásában és fejlesztésével jelenik meg a mai napig.

80

Laptervezés - art direction Budapest's Finest Magazin

A Budapest's Finest  (64 + 4 oldal) a BFTK Nonprofit Kft. negyedéves angol nyelvû turisztikai periodikája. A lap kialakítása a Hamu és Gyémánt
kiadó munkája volt. A kiadó által létrehozott 48+4 oldalas kiadványa sajnos túl költséges volt ahhoz, hogy külsôs cég gyártsa le. Ekkor - 2015-ben
- vállaltuk Albert Mária újságíróval a lapszerkesztés és tervezés „házi” kivitelezését. Így alakult ki a 2020-ig 20 lapszámmal megjelent Budapest's
Finest magazin. Az újság színes, városi érdekességekrôl, turizmusról és kultúráról szóló tartalommal jelent meg, gazdag fotóanyaggal. Budapest
szinte minden érdekes történése nyomon követhetô a megjelent lapszámokban, melyet fôleg a szállodaipar és a diplomácia használt elôszeretettel.
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Laptervezés - art direction Budapest's Finest Magazin
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BFTK Budapest

Arculatgondozás

A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központhoz 2014-ben mentem el fôállású
munkatársnak. A BFTK akkor aalkult át Fesztiválirodából Turisztikai és
rendezvényszervezô céggé. Elôször a Fesztivál divízióban dolgoztam külsôsként a
2014-es BTF szervezésében. Amikor a sikeres együttmûködés után alkalmam nyílt
belsôs munkatárssá válni, az akkor éppen üres marketing osztályt választottam, ahol
megörököltem a kiadványok menedzselésének feladatkörét.
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Ezt a technikai menedzser feladatot sikerült
idôvel kreatív munkakörré átalakítani, és
2015-tôl a munkám egyre iinkább eltolódott
a grafikai feladatok összefogása, a nyomdai
kivitelezés menedzselése és a hirdetési
portfolió gondozása irányába.
A 2015-ben induló Budapest's Finest magazin
„sajátmárkás” kivitelezése az én ötletem volt,
miután az ügynökség a próbaszám elindítása
után benyújtotta a számláját...
Azóta a Budapest's Finest magazint 5 sikeres
éven át terveztem.
Sajnos a BFTK arculatához érdemben nem
sikerült hozzányúlni, így csak az „organikus
fejlôdés” terelgetésében és gondozásában
jutott számomra szerep. Budapest turisztikai
cége azonban ennél többet érdemelne...

BFTK Budapest

Arculatgondozás
Kampany_05_BFTK_fotokamp 2014.07.30. 10:32 Page 1

Vezetôi igény híjján a projekt
nem folytatódhatott.

BFTK NONPROFIT KFT.

VÖRÖSMARTY TÉR

FOTÓ: HLINKA ZSOLT

Our city of traditions,
beauty and fun

BUDAPEST
A SZEMÜNK
ELŐTT

15 KÉP
400 PONTON
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BUDAPEST
A SZEMÜNK
ELŐTT

TAKE YOUR TIME TO
APPRECIATE IT.

BFTK NONPROFIT KFT.

Hosszú idôn át referenciaként
emlegetett projektek voltak
ezek, amelyek a városban
a BKV jármûvein és a
Budapestinfo irodákban
voltak láthatók, de emellett
médiahirdetések is készültek
ezzel a kampány során.

WELCOME TO

MEDIA SUPPORT:

FOTÓ: BÓDIS KRISZTIÁN

Az elsô ilyen egy Budapestrôl
szóló fotópályázat volt,
melyet óriásplakáthelyekre
terveztünk a MITTECOMM PR
csapatával együttmûködésben.
A „Budapest a szemünk
elôtt”címû projekt nagy sikert
aratott, a Facebook oldalunk
mai napig aktív, és napi több
száz látogatója van a 2015-ös
kampánynak.

A másik érdekes projekt egy
„fenntartható turizmus”
kampány volt, amelyet a
BFTK turisztikai divíziója
kezdeményezett. A brief
szempontjai alapján a
conceptet és a grafikát is én
készítettem el.

BLAHA LUJZA TÉR

A BFTK marketing divíziójában
sikerült néhány "ügynökségi"
projektet kezdeményezni.

15 KÉP
400 PONTON
MELYIK TETSZIK? KÜLDJ EGY LIKE-OT!
BUDAPESTASZEMUNKELOTT
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Arculatgondozás
A MATÁV (ma Telekom Magyarország) 2010-ig saját zenekart tartott fenn. 1998-tól én voltam
a zenekar és a Telekom zeneház arculatgazdája, egészen a Telekom arculatváltozásáig, ahol
2006-ban átadtam a stafétát a Telekom marketingjének.
Az arculat logójához igazított design érvrôl évre fejlôdött, a bérleteladásokat serkentô
kampányokat pedig mind kreatív, mind grafikai oldalról magam terveztem, a zenekar
marketinges kollegájával egyetértésben. Az "ügynökségi" tevékenységem a zenekar minden
megjelenésére kiterjedt, (printek, hangózóanyagok csomagolása, koncertdekor stb.)
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Matáv Szimfonikus Zenekar

Arculatgondozás 

Matáv Szimfonikus Zenekar
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Állami Operaház

Arculatgondozás
A Magyar Állami Operaház marketing osztályával
2005-ben kerültem kapcsolatba. A Vass Lajos
által vezetett színházban egy örökölt arculattal
kellett dolgozni. Ebben a kereteket alig szabályozta
valami, így elég nagy szabadságom volt a produkciók
plakátjainak és mûsorfüzeteinek tervezésében.
Az Operaházban számos promóciós és
kommunikációs kezdeményezésben voltam
alkotópartner, Mihályi Endre marketingje igyekezett

partnerségeket találni az Andrássy út luxusmárkáival,
és bevonni az üzleti élet nagy szereplôit a dalszínház
támogatói közé. Ennek érdekében sok külsôs
rendezvényt is promotáltunk, mint például a Ferencsik
emlékestet a Müpában.
Az Operaház évkönyvét is 4 éven át én terveztem.
A 125. évfordulóra készülô új arculat terveztetésében
szintén szerepet játszottam, amikor Vargha Balázs
grafikus kollegámat ajánlottam a munka elvégzésére.

F E L Ú J Í TÁ S

2006. december 15., 17.

Karmester: Kovács János Kossuth-díjas, érdemes művész, Török Géza
A díszleteket Kézdy Lóránt érdemes művész tervei alapján felújította: Nagy Viktória Jelmez: Schäﬀer Judit Kossuth-díjas, kiváló művész
Mikó András Kossuth-díjas, kiváló művész rendezését felújította: Palcsó Sándor
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Ferencsik2

Bemutató:

23:30

Page 1

2007. január 18., 19.30

2006. május 20., 24.
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FERENCSIK
JÁNOS
a

M û v é s z e t e k

1 0 0 .
SZÜLETÉSNAPJA
A L K A L M Á B Ó L
P a l o t á j á b a n
Közremûködik a Budapesti Filharmóniai
Társaság zenekara és
a Magyar Állami Operaház énekkara
Vezényel:

KOVÁCS JÁNOS

Kossuth-díjas, érdemes mûvész

Karigazgató:
design: Práczky István 2006

Richard Wagner

SZABÓ SIPOS MÁTÉ

Mûsor:
RICHARD WAGNER
PARSIFAL
Elôjáték / Nagypénteki varázs
MOLNÁR ANDRÁS Kossuth-díjas, érdemes mûvész
VALTER FERENC
A WALKÜR
Wotan búcsúja / Tûzvarázs
PERENCZ BÉLA
RICHARD STRAUSS
A RÓZSALOVAG – záró tercett
CSAVLEK ETELKA érdemes mûvész
ULBRICH ANDREA
KERTESI INGRID érdemes mûvész

Rendezô:

Vidnyánszky
Attila
érdemes mûvész

BARTÓK BÉLA
ÖT MAGYAR NÉPDAL
WIEDEMANN BERNADETT

Karmester:

Jurij Szimonov,
Kovács
János
Kossuth-díjas, érdemes mûvész
Díszlet és jelmez:

Alekszandr Belozub

© Artwork: Alekszandr Belozub • Grafikai terv: Práczky István 2006

A nürnbergi mesterdalnokok

2006/12/19

KODÁLY ZOLTÁN
PSALMUS HUNGARICUS
KELEN PÉTER Kossuth-díjas, kiváló mûvész
és a Magyar Állami Operaház énekkara
Ünnepi köszöntôt mond:
BATTA ANDRÁS, a Zenemûvészeti Egyetem rektora
Rendezô: a Magyar Állami Operaház
és a Mûvészetek Palotája

Jegyek az Operaház és a Mûvészetek Palotája jegypénztáraiban
valamint az ismert jegyirodákban kaphatók.
www.opera.hu • www.mupa.hu
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A klasszikus zenekultúra az ezredforduló környékén kezdte megtalálni
a helyét a piaci szférában is. Sorra indultak a kisebb startupok, mint
amilyen a legismertebbek közül a Fidelio, a Gramofon magazin vagy a
Trafó volt. 2005-ben megalapítottam Szilasi Alex zongoramûvésszel
közösen kulturális médiacégünket, a Zeneszalon Kft.-t. A célom
grafikusként a klasszikus zenei kommunikáció modernizálása, a
vizuális sablonok leváltása, frissítése, személyesebbé tétele.
Szilasi Alex számára ez a kezdeményezés megnyitotta az utat egy
dinamikus és markáns imázsépítés elôtt. Mint kiváló Chopin-szakértô,
célja a romantikus elôadómûvészeti játékmód újszerû értelmezése,
illetve a mûfajt övezô szociológiai közeg feltárása és újrateremtése.
Eleinte 2000 elsô éveiben lakásainkon rendeztünk 20-30 fônek
szalonesteket, majd ezt szélesítettük az MTA dísztermére, ahol
az Akadémiai Klub Egyesülettel együttmûködve szalonkoncerteket
rendeztünk 6 éven keresztül.
Kiemelt projektünk a Chopin bicentenárium európai rangú
megünneplése volt, melyet végül egy teltházas MÜPA-koncerttel
koronáztunk meg a zeneköltô születésnapján. A koncerten a lengyel
és a francia diplomácia a legmagasabb szinten képviselte magát.
Munkánkat a lengyel állam kitüntetéssel jutalmazta 2011-ben.

A saját cégem: Zeneszalon (2005-2013)
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Zeneszalon (2005-2013)

A Zeneszalon fontos projektjei még a
Hungarotonnal közös Chopin összkiadásunk,
a Lazienki Parkban Chopin szobrával szemben
felállított Liszt szobor, a Palace Pianos céggel
beszerzett Chopin korabeli hangszerek a Varsói
Chopin-Intézetnek.
A Zeneszalon.hu honlapunkat ezekben az
években a legolvasottabb kamarazenei portálok
között tartották számon.
A cégünk tevékenységét a mellékelt pdf-ben
részletesebben is megismerheti.

Organization of Concerts and Festivals
Instrument Loan • Concert Service • Media and Promotion
Constructing Communities • Art Management
Since 2005
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BEETHOVEN

Beethoven

Budán 2009

BEETHOVEN-EMLÉKKONCERTEK
A BUDAI VÁRBAN A ZENESZERZÔ
1800 MÁJUS 7-I VÁRSZÍNHÁZBELI
HANGVERSENYÉNEK ÉVFORDULÓJÁN

Ünnepi hangverseny
a zeneszerzô Budán
adott koncertjének
209. évfordulóján

Május 6. péntek 19:30

Budavári Önkormányzat Városháza
(I. ker. Kapisztrán tér 1.)

A klasszikustól a jazzig
Grego (Földvári Gergely)
zongoraestje
Beethoven és Grego mûvei

Május 7. szombat 16:30

Budapest I. ker. Színház u. 1-3

MTA Zenetudományi Intézet – Bartók terem
(I. ker. Táncsics M. u. 7.)

VÁRJON
RICHTER

Beethoven teadélután

Házigazda: Mácsai János
Mûvészvendég: Somlai Petra - fortepiano

Május 7. szombat 19:30

Budán

Nemzeti Táncszínház (Várszínház)
(I. ker. Színház u. 1-3.)

Christoph

A Salomon Quartet hangversenye
Ludwig van Beethoven és Joseph Haydn
vonósnégyesei az 1800-as évekbôl

Május 8. vasárnap 19:30

www.budavar.hu

2012. MÁJUS 4-8.

MTA Kongresszusi Terem (I. ker. Országház u. 28-30.)

Ránki Dezsô és Klukon Edit zongoraestje

(gordonka)

Koncertek és szalonok Ludwig van BEETHOVEN 1800. május 7-i
várszínházbeli fellépésének 212. évfordulóján

Beethoven – Liszt Ferenc: 9. szimfónia kétzongorás átirata
Koncertszervíz:

Partnerek:
MTA Zenetudományi Intézet,
MTA Kongresszusi Terem,
Nemzeti Táncszínház,
Carlton Hotel

Rendezô: A Zeneszalon Kft. és a Budavári Önkormányzat
Jegyek kaphatók a Ticketpro országos hálózatában
Jegyár: 2000 HUF, Diákjegy: 1200 HUF

Belépôk egységesen 2500 forintos áron vásárolhatók a
www.ticketpro.hu és a
www.jegy.hu honlapokon,
valamint minden jelentôsebb
jegyirodában és a helyszíneken.

www.zeneszalon.hu

www.ticketpro.hu Call Center: 555 5515
További információ: www.budavar.hu www.zeneszalon.hu

Budavári
Önkormányzat

Budán

2011. május 6-8.

Várszínház – Nemzeti Táncszínház
2009. május 7. csütörtök, 19.30

Dénes (zongora)

beethovenXbanner160x60:Banner 2012.05.01. 12:50 Page 1

_

_

gy

y

BEETHOVEN-EMLÉKKONCERTEK
A BUDAI VÁRBAN
AZ 1800. MÁJUS 7-I
HANGVERSENY
214. ÉVFORDULÓJÁN

Budán

At buda castle – 4-8 MAY 2012
Memorial Concerts and chamberprograms to the occasion of the concert given
by Ludwig van BEETHOVEN the 7th may 1800 at the Buda Castle Theater

4

g

VUKÁN GYÖRGY

00 Reunion Hall
20HUF

GYÖRGY VUKÁN

JAZZ IMPROVISATIONS ON BEETHOVEN’S THEMES
Part.: Ivett Gyöngyösi - piano

5

Saturday
19:30

Budavár
City Hall

00
20HUF

BEETHOVEN
ORCHESTRAL EVENING
Piano concerto in C-major, Op. 15
Violin concerto in D-major, Op. 61
Soloist: PETRA SOMLAI – fortepiano
SIMON STANDAGE – violin
ORFEO Orchestra
directed by György Vashegyi

6

Sunday
16:00

00
14HUF

Hungarian
National Museum
Ceremony Hall

GENIUSES
AND MECENES
HOMMAGE À LICHNOWSKY, Beethoven’s mecene
Special Guest: Eduardo Graf von Lichnowsky
Playing: Eszter Horgas – flute,
Ildikó Szakács – soprano,
Alex Szilasi – piano,
Works and transcriptions dedicated for the Lichnowsky family
BONUS FREE ACCESS TO SEE THE LISZT EXHIBITION,
AND BEETHOVEN’S LEGENDARY BROADWOOD PIANO!
Institute of Musicology
National Dance Theater
City Hall of Budavár
Hungarian National Museum

– Budapest I. Táncsics M. u. 7.
– Budapest I. Színház u. 1–3.
– Budapest I. Kapisztrán tér 1.
– Budapest VIII. Múzeum krt. 14–16.

http://www.facebook.com/BeethovenBudan2012
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6

JAZZ IMPROVIZÁCIÓK

7

Monday
19:30

2013. május 3-7.
Május 3. péntek, 19:30 – Budavári Városháza (I. Kapisztrán tér 1.)

Szakcsi
Lakatos Béla
jazz improvizációk

MEMORIAL CONCERT

JÓZSEF BALOG
BEETHOVEN RECITAL

8

Tuesday
17:00

Belépô: 2000 Ft

Május 5. vasánap, 17:00 – Budavári Városháza (I. Kapisztrán tér 1.)

ifj.
Balázs János
zongorakoncertje

Institute of
Musicology
Bartók Hall

MUSICAL SALON FREE
AT BUDA CASTLE

INGYENES program

Május 7. kedd, 19:30 – Nemzeti Táncszínház (I. Színház u. 1)

Baráti
Kristóf és Würtz Klára
hegedû-zongora szonátaest

Beethoven & Lichnowsky
ALEX SZILASI’S salon program

Belépô: 3000 Ft

More informations:
WWW.BUDAVAR.HU
WWW.ZENESZALON.HU
Tickets are available at the every ticketoffices
in Budapest, at www.interticket.hu,
and on the spot.

MUNICIPALITY
OF BUDA CASTLE

Zeneszalon

MÁJUS

7

szerda,
azerda, 19:30
19:30
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ
(I. Színház utca 1-3)

MÁJUS

10

szombat, 19:00

00
25HUF

Sonata in C-major op.2 • 6 Bagatell op. 126
Rondó in G-major op. 51 • Sonata in As-major op. 110

20FT00

C-dúr zongoraverseny, Op. 15
D-dúr hegedûverseny, Op. 61
Szólista: SOMLAI PETRA – fortepiano
SIMON STANDAGE – hegedû
ORFEO Zenekar
vezényel: VASHEGYI GYÖRGY

Budán 2014. MÁJUS 7-11.

National
Dance Theater
Castle Theater

Budavári
Városháza
Aula

BEETHOVEN
ZENEKARI EST

BEETHOVEN-SALON

ANDREA BAGI – Broadwood piano (1799)
Part.:
Zsuzsanna Laskay – violin,
Ditta Rohmann – cello,
Katalin Szutrély – song
Haydn:
Sonata in F-major Hob XVI 23, 2. Adagio
C.Ph.E.Bach: Sonata in a-minor (W 62/21.) 1. mov. (Allegretto)
Trio in Es-major op.1. No.1. 1.part, Allegro
Beethoven: Two songs & one mov. from the Spring sonata

szombat
19:30

Jegyek kaphatók: a Brodaway jegyirodákban (www.broadwayjegyiroda.hu),
az Önkormányzat Ügyfélszolgálati irodáján (Kapisztrán tér 1.) és a Nemzeti Táncszínházban.
Az ingyenes programon helyfoglalás érkezési sorrendben.
További információk www.budavar.hu; www.varnegyedonline.hu

MTA KONGRESSZUSI
TEREM
(I. Országház u. 28.)

MÁJUS

10

szombat, 21:00
VÁROSHÁZA
(I. Kapisztrán tér 1.)

BEETHOVEN EMLÉKKONCERT
A VAN SWIETEN SOCIETY
KONCERTJE
AZ ORFEO ZENEKAR
ÉS A PURCELL KÓRUS
BEETHOVEN-KONCERTJE

6

vasárnap
16:00

S

INGYENE

MTA BTK
Zenetudományi
Intézet

BEETHOVEN-SZALON

BAGI ANDREA – fortepiano mûvész
kamaraprogramja a ZTI Beethoven-korabeli
Broadwood fortepianón
közremûködik:
LASKAY ZSUZSANNA – hegedû,
ROHMANN DITTA – cselló,
SZUTRÉLY KATALIN – ének

Haydn:
F-dúr szonáta Hob XVI 23, 2. Adagio
C.Ph.E.Bach: a-moll szonáta (W 62/21.) 1. tétel
(Allegretto)
Esz-dúr trió op.1. No.1. 1.tétel, Allegro
Beethoven: Két dal és egy tétel a Tavaszi szonátából

Közremûködik

vasárnap
16:00

Magyar Nemzeti
Múzeum
Díszterme

14FT00

ZSENIK
ÉS MECÉNÁSAIK

Kossuth-díjas zongoramûvész Beethoven-estje

5

Institute of
Sunday
Musicology
16:00 FREE Bartók Hall

Tipográfia: Práczky István 2013

Budavár
City Hall

Friday
19:30

20FT00

közremûködik: GYÖNGYÖSI IVETT zongoramûvész

BEETHOVEN-EMLÉKKONCERTEK
A BUDAI VÁRBAN
AZ 1800. MÁJUS 7-I HANGVERSENY
213. ÉVFORDULÓJÁN

4

6

Budavári
Városháza
Tanácsterem

péntek
19:30

HOMMAGE À LICHNOWSKY
Díszvendég:
Km.:

EDUARDO GRAF LICHNOWSKY
HORGAS ESZTER – fuvolamûvész,
SZAKÁCS ILDIKÓ – énekmûvész,
SZILASI ALEX – zongoramûvész
A Lichnowsky családnak dedikált mûvek és átiratok:
- Op. 90. szonáta No. 27, (részletek)
- 2. szimfónia (D-dúr) Op.36. (Liszt átirata - részletek)
- Op. 13 szonáta No. 8 ,"Pathétique"
(Stollár Xénia átirata)
Együttmûködô partner:

Támogató:

VonLichnowsky
Collection

AJÁNDÉK BELÉPÔ A LISZT EMLÉKSZOBÁBA, AHOL
MEGTEKINTHETÔ BEETHOVEN FORTEPIANOJA IS!

7

hétfô
19:30

Nemzeti
Táncszínház Várszínház

ÜNNEPI EMLÉKHANGVERSENY

BALOG JÓZSEF
BEETHOVEN-ESTJE
C-dúr Szonáta op.2
6 Bagatell op. 126
G-dúr Rondó op. 51
Asz-dúr Szonáta op. 110

8

kedd
17:00

25FT00

MTA BTK
Zenetudományi
Intézet

BUDAVÁRI
ZENEI SZALON

S

INGYENE

Beethoven és Lichnowsky
SZILASI ALEX zongoramûvész szalonprogramja

BALOG JÓZSEF zongoramûvész
BALÁZS JÁNOS ÉS
LAJKÓ FÉLIX
KONCERTJE

További programinformációk:

www.budavar.hu

A rendezvényekre jegyek válthatók az
ismert jegyirodákban, a jegyplaza.hu
honlapján, valamint a helyszíneken.

Együttmûködô
partner:

I. Kerület Kártyával
50% kedvezmény a jegyárakból!
Helyszínek:
MTA BTK Zenetudományi Intézet – Budapest I. Táncsics M. u. 7.
Nemzeti Táncszínház
– Budapest I. Színház u. 1–3.
Budavári Városháza
– Budapest I. Kapisztrán tér 1.
Magyar Nemzeti Múzeum
– Budapest VIII. Múzeum krt. 14–16.

További információ:
WWW.BUDAVAR.HU
WWW.ZENESZALON.HU
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Beethoven Budán Fesztivál

2014_Beethoven_budan_prosi_BeethovenBudán_brosi 2014.04.09. 21:03 Page 1

A BEETHOVEN BUDÁN
Ludwig van Beethoven 1800. május
7-én a budai Várszínházban
lépett fel egy ízben Budán.
A Várszínházban megtartott
hangversenyérôl 2000 óta
emlékezik meg a Budavári
Önkormányzat.
2009-ben kaptam meg a feladatot
hogy az egyestés progamhoz
készítsek plakátot.
Én javasoltam ezután, hogy a
projekt elég izgalmas ahhoz, hogy
kiterjesszük több napra is.
A következô évtôl egészen 2014-ig
az én javaslatom szerint kezdett
bôvülni a program. Mint grafikus
és mint koncertmenedzser,
egyszemélyben menedzseltem
egy kabinetes munkatárssal a
programokat. Több izgalmas
produkció hozzám kötôdik, pl. a
Braziliában élô Lichnowsky herceg
meghívása, vagy a Beethoven
zeneszalonok megrendezése a
Zenetudományi Intézetben, stb.
A fesztiválok teljes print médiáját
2014-ig én szerveztem, a grafikai
világot én fejlesztettem.
A programok 2014 után is
folytatódtak, történt kisérlet arra
is hogy a BTF programjához is
hozzákapcsoljuk az eseményt, ez
azonban végül nem realizálódott.

Budán
BEETHOVEN-EMLÉKKONCERTEK A BUDAI VÁRBAN
AZ 1800. MÁJUS 7-I HANGVERSENY 214. ÉVFORDULÓJÁN

2014. MÁJUS 7-11.
BEETHOVEN CD-SOROZAT 2000-2010
Budai Várszínház – május 7.
Elsô CD

CD1 - Zongoramûvek

Második CD

Harmadik CD

CD2 - Gordonka - zongora mûvek

CD3 - hegedû - zongora mûvek

C-dúr "Waldstein" szonáta op. 53

Jandó Jenô

A-dúr cselló-zongoraszonáta op. 69

Bogányi - Csiky

F-dúr "tavaszi" szonáta op. 24

Perényi E. - Lantos

d-moll "vihar" szonáta op. 31/2

Malcolm Bilson - fortepiano

F-dúr szonáta, op. 5 no.1

Várjon - Richter

A-dúr "Kreutzer" szonáta op. 47

Kelemen - Martina

cisz-moll "Mondschein" szonáta op. 27

Bogányi Gergely

7 Variáció

Várjon - Richter

A-dúr hegedû-zongora szonáta op. 12

Szokolay - Várday
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PECSA Kortárs tánc programok

1992-ben kerültem kapcsolatba Szabó Györggyel, a késôbbi
TRAFÓ alapítójával. A Petôfi Csarnok programszervezésén
Gyuri új mûfajok bevezetését kezdeményezte. A kortárs tánc
és kortárs színház és zene a rendszerváltás után kapott
lendületet, sok innovatív kezdeményezés jelent meg itthon
és külföldön egyaránt. Mint friss diplomás iparmûvész, aki
programszervezésben is jártasságot szereztem a NOVUS
Tatarozás '91 fesztivál kitalálása és lebonyolítása után,
felépítettem a kortárs programok kommunikációját segítô

arculatrendszert (saját betûk
tervezése, képefeldolgozási
rendszer stb.). Különlegessége
a projektnek, hogy a gazdasági
korlátok miatt nem használhattam
4C nyomdai kivitelt, ezért mindent
egy szín és egy kísérôszín
használatával kellett nyomdailag
megoldanom. Az eredmény
rendkívül tanulságos mind
mûsuakilag, mind esztétikailag,
ahogy a csatolt képek is mutatják.
A PeCsa csapatábval 1998-ig
dolgoztunk együtt, miután Szabó
Gyuri megkapta a Fiatal Mûvészek
klubját, majd a 1998-ban a Lilom
utcai Trafóházat, a késôbbi TRAFÓ
kortárs Mûvészetek Házát.
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Arculatgondozás

A TRAFÓ Szabó György keze alatt a Petôfi Csarnokból indult,
kortárs zenei és táncmûvészeti profilja néhány év alatt
kristályosodott ki.
Elôbb átvette a Fiatal Mûvészek Klubja intézményi kereteit,
majd a Liliom utcai Trafóház átépítésével Európa egyik

TRAFÓ Kortárs Mûvészetek Háza

meghatározó kortárs mûvészeti központjává vált.
Szabó György megrendelésére megalkottam a
TRAFÓ logóját, mely mai napig kis változásokkal tovább
él, és amely szakmai pályafutásom egyik markáns állomása.
A programok promotálására hosszú ideig a kétszín
nyomással készült plakátjaim adták meg az alaphangot.
A plakátok a TRAFÓ belsô tereit tapétázta éveken át.
A TRAFÓ projektjét 1999 végén adtam át a kialakult új
menedzsmentnek. Örömmel tölt el hogy 20 év után is az
általam megalapozott vizuális szellemiség él tovább.
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Arculatgondozás 
A Rudas és Karig Kft egy digitális térképészettel
foglalkozó vállakozás, amely 20 év alatt piacvezetôvé
fejlôdött nemcsak Magyarországon, de a közép-kelet
európai régióban is. A logótervezés sajnos nem lehetett a
feladatom - pedig ráfért volna -, de a termékek designját,
promóciós kiadványait és felületeit 1996-tól 20 éven
keresztül én gondoztam.
A hatás ugyan diszkrét volt, csak szûk szakmai körökben
volt látható, de a termékek komplex kezelése nagyon
hálás feladat volt mind kiadványszerkesztésben, mind
reprotechnikai, mind pedig számítástechnikai interfaceekkel való együttmûködés vonatkozásában.
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Rudas & Karig Kft - GIS térképészet

Arculatgondozás

Twelvetones Records

Egy innovatív zenemûkiadó cég, a magyar Twelvetones
Production Music digitális hangarchívumot, un.
„hangkönyvtárat” hozott létre, melyben tematikus
kompozíciókat kínált
bérbevételre a film- és
reklámszakma szereplôinek.
A "konzervzene" egy hatalmas
iparág, melyben a Twelvetones
egy szép szeletet hasított ki.
A kiadványok megjelenéséhez
twelvetones
Production Music
terveztem a cégnek logót,
illetve egy sajátos illusztrációs
hangulatvilágot, mely lefestette
a hangzóanyag karakterét...
A kapcsolatunk 2018-ig
tartott, akkor idôhiány miatt
elengedtem a projektet.

www.twelvetonesproductionmusic.com
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Arculatgondozás
A Budapest Bank Rt. volt az elsô banki
partnerem. Az 1991-es megalakulás után részt
vettem a marketing osztály felállításában, az
elsô ügynökségi partnerek pályáztatásában,
és a banki imázs kialakításában. Az
arculatgondozás és alkalmazott feladatok
elvégzése pályakezdô grafikusként megtisztelô
kihívás volt.
A KLAPP reklámügynökséggel számos kampány
kialakításában vettem kreatívan részt.
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Budapest Bank Rt.

K&H Bank -KBC arculatváltás

Arculatgondozás
A K&H Bankhoz 1999-ben kerültem külsôs kreatív
tanácsadóként. Feladatom volt az ügynökségi partnerek
szakmai kapcsolattartása, a kreatív anyagok briefjeinek
kreatív oldalái specifikációjának kiírása, illetve a
nyertesekkel a kapcsolattartás, az adminisztratív és
minôségi kontrolling.
Hálás idôszak volt, mert a K&H régi arculatának
leváltásában is részt vehettem, amikor a pénzintézet
beolvadt a KBC belga bankház nemzetközi hálózatába.

RTLkártyabrosi20080320

2008.05.19

16:52

folyamatos kedvezményekkel
www.rtlkartya.hu

Page 1

igényeljen most
RTL KLUB
hitelkártyát
vagy betéti
bankkártyát!

K&H TeleCenter (06 1) 300 0000
www.kh.hu

bank@kh.hu

gyors ügyek sávja

hiteltanácsadás

befektetéstervezés

biztosítások

Jelen kiadvány nem minôsül ajánlattételnek. A kölcsön folyósításáról, annak összegérôl és feltételeirôl a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag
saját feltételei szerint dönt. A termékek részletes leírását és kondícióit a vonatkozó Szerzôdés, az Általános szerzôdési feltételek, Hirdetmények és a
Bank Üzletszabályzata tartalmazzák. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A thm=41,64%-49,40% a hitelkeret mértékétôl függôen a
2008. április 1-jén hatályos Hirdetmény adatai szerint. *Az RTL KLUB Visa Electron bankkártya K&H lakossági bankszámlához kapcsolódik, a K&H
lakossági bankszámla EBKM=0,20% a 2008. április 4-én hatályos Hirdetmény szerint. ** RTL KLUB Visa Classic hitelkártya thm=41,64%–49,40%,
RTL KLUB Visa Electron hitelkártya thm=42,05%-49,28% RTL KLUB Visa Electron és RTL KLUB Visa Classic hitelkártyával bonyolított nem vásárlási
típusú tranzakciók esetén és a felhasznált hitelkeret, valamint a vonatkozó költségek nem teljes visszafizetése esetén a Bank felszámítja az igénybevétel teljes idôtartamára a Hirdetmény szerinti hitelkamatot. A 45 nap az elszámolási idôszak szerinti elsô naptól értendô, nem a vásárlás napjától. Az
elszámolási idôszak 30 nap. ***RTL KLUB Visa Electron és RTL KLUB Visa Classic hitelkártya hitelkerete interneten vagy Ügyfélszolgálaton keresztül történô igénylés esetén fix 100 000 forint. RTL KLUB Visa Electron hitelkártya K&H bankfiókban történô igénylés esetén a hitelkeret 100 000 – 500 000
forint, RTL KLUB Visa Classic hitelkártya igénylésénél a hitelkeret 100 000 – 1 000 000 forint lehet. ****A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító
nyújtja.
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K&H énkártya

tervezze meg saját bankkártyáját
feltöltheti saját kedvenc fotóját
vagy választhat a fotógalériából is

www.enkartya.kh.hu

igényelje akár meglévõ
bankkártyája mellé
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nyerjen jegyet
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interneten keresztül, egyszerûen

K&H TeleCenter (06 1) 300 0000
www.kh.hu

m gyors ügyek sávja m hiteltanácsadás m befektetéstervezés m biztosítások

varázsoljon saját fotót
a bankkártyájára!

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó szerzõdés, Általános Szerzõdési
Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. **A feltölthetõ
képek tartalmára vonatkozó útmutatót a www.enkartya.kh.hu oldalon találja meg. ***K&H énkártya K&H lakossági bankszámlához és K&H
trambulin bankszámlához igényelhetõ. 14-18 életév közötti K&H trambulin bankszámla tulajdonosok csak saját részre igényelhetnek K&H
Maestro énkártyát. K&H lakossági bankszámla, K&H trambulin bankszámla EBKM=0,20% a 2007. február 2-án hatályos Hirdetmény szerint.
*Az akció 2007. február 5-március 30-ig tart. A Szigetjegy nyereményjáték részletes leírását a Szigetjegy Nyereményjáték Részvételi Feltételek
tartalmazza, mely megtalálható a www.kh.hu oldalon és a bankfiókokban.
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Balassi Intézet - Brüsszel

Kiadványtervezés
Az adaptáció mindig nagy kihívás egy grafikusnak: megérteni az arculati
rendszer szerkezetét, esztétikai szándékát, és abból olyan kreatív
felületet létrehozni, amely hûen támogatja az arculat megalkotójának
közlési szándékait. A Balassi Intézet hálózatnak elég ridegen szabályozott
arculata van, ebben az arculatban kellett megtalálni a mozgásteret.
A Balassi Intézet brüsszeli irodájától 2016 folyamán kaptam feladatokat.
A 2016-os év programjaihoz készült füzetekben az arculat által felkínált
színmozaikos képszerkezetet használtam fel.
Az '56-os emlékév arculati keretei is hasonlóan feladatot jelentettek.
Az 2015-os brüsszeli Freedom Festival mûsorfüzetét terveztem meg.
Balassi_musorfuzet_2016_v05.qxp_Layout 1 2016.05.25. 15:01 Page 1

WHOOPING COUGH
SZAMÁRKÖHÖGÉS

The story of 10-year-old boy and his family against the
backdrop of the bloody events of 1956, in Budapest. Children
do not yet understand what is going on, but they're happy
because the schools are closed. But gradually, to adults and
children comes the understanding that something terrible is
happening. Disappearing relatives, friends, and even some
killed. An army arriving to put down the counterrevolutionary
rebellion.
Director: Péter Gárdos
Stars: Mari Törôcsik, Dezsô Garas, Judit Hernádi

THE LAST REPORT ON ANNA
UTOLSÓ JELENTÉS ANNÁRÓL

Festival

Festival de BD

A Brüsszeli Magyar Nagykövetség
Kulturális Szolgálata

S

BARTÓK
135
1881 - 2016

PROGRAMMES
2016
SEPTEMBRE - DECEMBRE
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(1987)

(2009)

This film is the first one since the political changes in Hungary
to deal with the topic of informants. It vividly depicts the
atmosphere of Hungarian society in the seventies. The
protagonist is Peter, a literary critic, is tasked by the secret
police to persuade Social Democratic politician, Anna Kethly,
who has been living in exile in Belgium for decades, to return
home. Kethly, once a minister in the government of Imre
Nagy, has been fighting since 1956 to preserve the memory
of the revolution and to unmask the true nature of the Kadar
government. The meeting between Anna and Peter is a duel
of minds, summoning up old memories and historic eras,
while bringing deeply buried emotions to the surface.
Service culturel de l’Ambassade
Director: deMárta Mészáros
Hongrie à Bruxelles
Stars: Enikô Eszenyi, Ernô Fekete, Zsuzsa Czinkóczi

02 09
04 09

2016. I. FÉLÉVI
PROGRAMOK

FREEDOM
FILMS
FESTIVAL

11 September 3 pm
1h 31min, Comedy, Drama, EN subtitle, 12<

Balassi_musorfuzet_2016_2_vFR_Final.qxp_Layout 1 2016.07.11.
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11 8:01
September
1h 43min | Drama, Romance, EN subtitle, 12<

SEPTEMBRE

A

FREEDOM
FILMS
FESTIVAL

FREEDOM
FILMS
FESTIVAL

DIARY FOR MY MOTHER AND FATHER
NAPLÓ APÁMNAK, ANYÁMNAK
(1990)

LOVE
SZERELEM

12 September 7 pm
1h 59m , Drama/Biography, FR subtitle, 12<

13 september 7 pm
1h 25m, Drama, EN subtitle, 12<

(1971)

This story follows a young student, who is orphaned as she
grows to adulthood in the shadow of the 1956 Hungarian
uprising. Coming from the Communist intelligentsia, she sees
her friends and family reacting differently. Her lover, a
married factory manager, supports the patriots and later
assists fellow workers in staging a strike. Meanwhile her
sister and others express anger at being forced from their
homes during the revolution and continue to express a hatred
for the rebels afterwards. But in the end they realize that for
all people, real life is not possible after the revolt and its
brutal suppression by the Soviets and their collaborators.
Director: Márta Mészáros
Stars: Mari Törôcsik, Zsuzsa Czinkóczi, Jan Nowicki,
Ildikó Bánsági, Adél Kováts

FREEDOM
FILMS
FESTIVAL

FREEDOM
FIRST

Love (Hungarian: Szerelem) is a 1971 Hungarian drama film
directed by Károly Makk. Based on two short stories by Tibor
Déry, Szerelem (1956) and Két asszony (1962), it stars Lili
Darvas and Mari Tör csik. The film was selected as the
Hungarian entry for the Best Foreign Language Film at the
44th Academy Awards, but was not accepted as a nominee.
Today, Love is considered a classic of world cinema by critics
including Derek Malcolm and Roger Ebert. The film was
selected for screening as part of the Cannes Classics section
at the 2016 Cannes Film Festival.
Director: Makk Károly
Stars: Darvas Lili, Törôcsik Mari, Darvas Iván

07-13 September
@Vendome cinema

Grafikai tervezés 
Kiadványtervezés

Hungaroton Record Hungaroton
- Budapest

A HUNGAROTON hanglemezkiadóval
fôiskolás koromban kerültem kapcsolatba.
Hanglemezborítókat kellett tervezni, ami fôleg
tipográfiai és kompozíciós feladatot jelentett, a
képanyagot rendszerint a szerkesztô ajánlotta
számomra. Sok érdekes megoldás született,
ezek közül emlékezetes a Jandó Jenô album,
amelynél a betûtorzítást fotónagyítással értem el,
számítógép használata nélkül...
15 év eltetltével már a Zeneszalon nevû
cégünkkel kerestük meg a Hungarotont, amikor
kooperácit ajánlottunk egy bicentenáriumi
Chopin összkiadás közös megjelentetésére. A
felvételeket a Hungaroton menedzseli, a Pleyel
zongorát mi szállítottuk Budapestre, és a kiadás
bevételein Szilasi Alex Zongoramûvésszel és a
Hungarotonnalk osztoztunk. A teljes összkiadás
sajnos nem készült el, a Hungaroton csôdbe
ment, de 5 szép albumot így is sikerült kiadnunk.
A borítókat és a koncepciót én terveztem.
t h e

c o m p l e t e

w o r k s

o f

c h o p i n

BERCEUSE,
BARCAROLLE
& IMPROMPTUS
ALEX SZILASI
on authentic

booklet.indd 1

piano

25/08/15 13:11
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Kiadványtervezés
A zenemûkiadás mindig foglalkozztatott, lévén gyakorló muzsikus
vagyok. A magyar zenemûkiadás legpatinásabb szereplôje a
Zenemûkiadó Vállalat (EMB), amely a rendszerváltozás után
sokat veszített jelentôségébôl, de 1990 körül még piacvezetô
szereplôje volt a magyar piacnak. Több kiadványuk címlapját
terveztem, köztük a Bestsellers kiadványok nagyon kedvesek
nekem, de szerettem nagyon a Pejtsik-féle 4 kötetes kamarazenei
kottagyûjteményt, melyhez a címlap illusztrációkat is én festettem.
A francia Fuzeau zenemûkiadóval a Zeneszalon Kft. partnersége
révén alakult ki munkakapcsolatom, romantikus mûvek fakszimile
kiadványaihoz készítettem logót, borítókat és promóciós anyagot.
Az EMI Magyarország részére kortárs zenemûvek digitális
kottakiadványaihoz terveztem borítót.
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Éditons Fuzeau és EMI Hungary

Kiadványtervezés

Zenemûkiadó (EMB)
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Mûvészi grafikák

Alkotómûvészet
A grafikai világom gyökerei a képregény
és az illusztrációk világában gyökerezik,
miközben a városképek, térképek
és atlaszok finom textúrái is mindig
lenyûgöztek. A színek és vonalak
kavalkádja, az organikus textúrák és
az ezáltal létrejövô térképszerû érzetek
folyamatos inspirációt jelentenek.
A tusrajz és színes ceruza, akvarell
mellett már akrillal is készítek
„térképeket”.

Türbe (2016)

Párizs (1987)

Párizs (1988)
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Mûvészi grafikák

Alkotómûvészet

Budapest (1988-2016)

Aleppó (1986)

33

Illusztrációk

Alkotómûvészet	
A keleti kultúrák és az európai vizualitás
hagyományait szívesen ötvözöm, a különbözô
technikák birtoklása folyamatos kihívvás,
amelynek gyakorlását nem lehet abbahagyni.
A stílustanulmányokat mindig igyekszem
valamilyen belsô humorral gazdagítani, legyen
az a téma vagy a tipográfia, ahogy ezeknél
a keletieskedô tusrajzoknál vagy épp a
mettlachiból kirakott mozaikoknál is látható...

"Japanizació" (1989)
Békafogó (1988)
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Alkotómûvészet	

A stílusgyakorlatok része
a „firka” is, amely kicsit
olyan mint a kutyasétáltatás:
a kezemet laza pórázon
hagyom szaladgálni a
papíron, és - kicsit mint
az automatikus írás esetén
- hagyni, hogy a gesztus
alkossa meg a maga
mondanivalóját. Ezek a firkák
sok ihletet adtak a dekoratív
munkáim megvalósításánál.

Illusztrációk

Szerencsekerék (2016)
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Alkotómûvészet	

A képregény és karikatúra
az egyik legfontosabb
inspiráció a grafikusi
életemben. Az illusztráció és
a narratív technikák sokat
foglalkoztatnak mai napig.
A fenti képregényfolyam
például 160 centi hosszú,
ahol tér és idô összeolvad.

36

Képregények, figurák

Alkotómûvészet	

Képregények, figurák
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