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István PRÁCZKY 
Permettez moi quelques mots de moi-mème:
Je suis graphiste de formation, j’habite à Budapest (Hongrie). Je suis né
en 1961, j'ai passé mon enfance à Paris grace à mon père qui à l'époque
travaillait à l'ambassade hongroise de Paris.
J’ai eu ma licence de tipographe et illustrateur à l’école des Arts Appliqués de
Budapest (aujourd’hui Université Moholy-Nagy) en l’an 1990.
Ma spécialité était la publicité de l’art classique, (musique, exposition,
espaces culturelles, festivales etc.) avec lequel j’ai reussi a travailler pour
presque toute les institutions culturelles d’importance de la Hongrie. Ainsi
je comptait parmi mes partnenaires les organisateurs de concert des plus
prestigieux, les grandes salles comme le nouveau Palais des Arts (MÜPA),
l’Opera de Budapest, le Vigadó ou l’Académie des Sciences. J’ai recu beacoup
de commande de la part de plusieurs maisons d’édition musicale, aussi bien
que des banques locales et du secteur privé. Mes partenaires se composent
surtout dans le domaine de l’informatique, du marketing classique de produit
de consommation divers.
Lors de mon travail dans ce domaine, j’était toujours été tenté d’entrer
derrière les coulisses du spéctacle. Étant charmé par la musique classique,
il ma été possible de m’éssayer dans l’art musicale, en passant quelques
années à coté d’ensembles et d’ateliers musicaux, qui ont profités - à travers
mes services de communication visuelle dans la promotion - de mes talents
d’organisateur aussi bien que de mes qualités vocales.

Intro
J’ai eu donc une petite carriere de chanteur soliste comme haute-contre
dans le genre musicale baroque au début des années ‘90, ou j’ai failli faire
carriere. Le choix était trop cruel: etre chanteur ou continuer le metiers
d’infographiste? Trop fructueux pour délaisser le second, j’ai renoncé à
l’incertitude du premier. Mais l’amour de la musique subsiste...
Mon second loisir est la bande déssiné. Depuis mon enfance, je suis fasciné
par cet art, qui m’a donné beaucoup d’inspiration dans mon activités
artistique quotidienne. Ma veine d’illustrateur doit beaucoup à la culture de la
bande déssinée franco-belge, et j’essais de lui rendre mon hommage avec les
quelques brin de dessins, que je serais content de completer les années qui
suivent...
Aujourd’hui, je travaille comme graphiste chez l’Agence municipale de
tourisme et de Festival de Budapest, ou je suis chargé de gérer l’ensemble
visuelle de la promotion touristique de Budapest, et créer une magazine
touristique trimestrielle en langue anglaise.
Je vous invite donc a faire un petit tour pour prendre gout à mon art, lequel
j’espère vous trouverez interessant et sympathique!
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Magazines
Ma formation de graphiste completé par la tipographie et le savoir
faire dans la presse s'est avéré fructueuse du coté financiaire
aussi bien que du coté culturel. En fréquentant différents clients et
partenaires, il m'est venue l'occasion d'apprendre multitudes de
métiers, de sciences et de techniques, qui m'ont beaucoup aidés dans
mes prochaines taches.
Rencontrant des personnages des plus interessants de la société
hongroise et étrangère, je me suis régalé de pouvoir venir en aide
dans un domaine spéciale aux gens que j'entourait d'estime.
Travailler pour les institutions culturelle n'est pas une tache lourde,
plutot une récompense.

Magazines	
J’ai eu la chance de pouvoir participer à la creation de quelques
magazines exceptionnels, en dirigeant premierement
- la creation artistique d’une magazine mensuel pour teenager, le IM
(Magazine Adolescent), (1999-2000),
- le magazine trimestriel musical hongrois Gramofon (2006-2009),
- les magazines bimensuels du Palais des Arts (MÜPA Magazin)
(2006-2008) et
- de l’Opera de Budapest (Opera Magazin) (2007-2010).
Depuis 2015, je suis directeur artistique et createur du magazine
trimestriel de l’Office touristique (BFTK) de la Municipalité de
Budapest (Budapest’s Finest).

C'est cette avant gout que je vous présente mes travaux, qui ont causé
beaucoup de plaisir à mes clients aussi bien qu'à moi mème et à mes Le design et la mise en page de ces revues ont été des succés
approuvés de ma carriere de typographe, où j’ai assuré tous les
collègues.
processus à partir de la rédaction, la mise en page, si besoin
l’illustration ou la photographie, jusqu’au chemin de fer de la
Je vous présente donc un sélection arbitraire des projets les plus
production.
passionnant de mes 30 années de  carrière.
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IM (Magazine Ado)
Le IM (Ifjúsági Magazin - Magazine Ado), (1999-2000)
est une magazine 64 + 4 pages pour adolescents,
édité à l'époque par Erasmus Press, puis VNU (NL), et
enfin Sanoma Budapest (FIN) depuis 2001.
Mon travail était le redéssinage de la maquette en
vigueur depuis deux décennies, et la modernisation de
la mise en page. J'ai contribué à 12 numeros, avec un
assistant sous ma direction.
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Gramofon magazin

Magazines

Le Magazine Gramofon (128 + 4 pages) s'est inspiré du mensuel
britannique Gramophone. Fondé en 2000, j'ai contribué au
renouveau du magazine en 2006, en reglant la charte graphique
et de mise en page du bimensuel.
J'ai passé 3 ans actif comme directeur artistique en créant les
pages clé de la revue. L'édition continue avec mon design depuis
son trajet.
21.2.2007
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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
16

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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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-

KLASSZIKUS

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-

2008. TÉL GRAMOFON

HIVATALOS
ZSÛRITAG

SCHIFF ANDRÁS

17

JAZZ

Albert M
ária

Retkes A
ttila

Komlós
Péter, De
vich Sá
1957-be
ndor, Né
n alapít
meth Gé
ották vo
nevét vis
za és M
nósnégye
ezô Lász
elte, ma
süket, me
jd hama
ló
ly elôbb
indíttatás
r kiérdem
primárius
t a Zene
elte Bartó
a
ak
adémián
nincs mé
két. Az
életre sz
g egy vo
W
ein
er
óló
nósnégye
Leótól ka
zadon át
s, amely
ptá
szinte vá
k.
világhír
Talán
ltozatla
rel övez
ban tud
n összeá
ve, fél év
ott együ
llítással
szátt mara
ként tov
és teljes
dni. Na
ább is
harmóniá
gyhírû ze
örökítik
neakad
éthoszá
a kama
émiai tan
t. A Ba
ra
árokzene és
rtók Vo
zelemtôl
nósnégye
a
kit
ar
a Carneg
tó munk
s pályá
ját az els
a
ie és az
részeken
Izumi Ha
ô verseny
tartott me
llo
gy
n
ô
ke
sterkurzu
resztül,
tes ciklus
a távoli
sokon át,
okig, tév
földfelejthetle
é- és rádió
kig vázo
n hazai
felvételek
lja fel
bérleen megörö
Albert
Könyve
Mária
kített ko
k sorozat
kismono
ncertemá
grá
sodik da
fiája. A
igényû
rabjána
esszé for
Gr
am
ofo
k
májában
elôszav
n
akadémi
át mûfaj
Batta An
a rektor
történeti
drás ze
a vetette
netörtén
papírra
ész, a Ze
.
ne-

ttila

un

Retkes A

dos mû
helym

együtteazs Ojah Media Groupot (az
s, a• 2000-ben
szisztemWilson megalapította
védjegy
ati

r

yes

L
i
FKaem resnzct
arazene
kar

Bartók
Vonósn
ég

kusésrep
ka.a A Gr Ojah yoruba szó,
piacteret
jelent), amely ea az
Mississippi
Gramofon: Mindenekelôtt engedjejak
meg,
gratuláljak
ertoárép
énhogy
amofon
t mejutalmazták!
ítés,hangzó
gjelent
Könyve
vidékén születô,
multikulturális gyökerû
Grammy-díjhoz, mellyel Loverly címû albumát
a gon-produkciók
k
kis
megjelenését
Mennyire fontosak az ön számárazeanedíjak,
a kedvezô kri- mono
kar mú
gráfiábasegíti. sorozat nyitóda
ltjáról és
n Ro
rab• Thunderbird címû
lemezén
(2006), amelynek
producere Ttikák vagy másfajta elismerések? kri
lla
jel
tikák, sz
enérôl;
Ján
haza„roots
Bone Burnett
rock” gitárososvolt,be
elektronikus
Cassandra Wilson: Mindig nagy öröm
számomra,
öveges doha
szél a effektekkel
i
és
külföisldikísérletezett.
elt négyfekszik abban,kumentu
és mo
hip-hop megoldásokkal
energiám
elismerik a munkámat. Sok elt
újságcik
k és fén
és féla év
kek,
hogy megalkossam a zenét, amelyet
megosztok
hallyképek
tizedet.
köszöntôt
mutatják
A kötet
gatósággal, ezért jó érzés, és megerôsít,
haGö
pozitív
visszancz Ár
az
szavát,a zenekart be
pád írtAa. könnyed elô
hangulat
jelzéseket kapok.
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.

Liszt Fe
renc Ka
maraze
nekar

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.

2006. NOVEMBER

AZ EURÓPAI ZONGORISTA

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.
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Cassandra Wilson Budapesten

Klasszikus és Jazz

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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OperaMagazin (80 + 4 pages) est le bimensuel de l'Opera Nationale
de Budapest. J'ai été le concepteur de la première édition, et géré le
changement de charte de l'Opera en 2009, au cours duquelle on a
harmonisé la couverture de la revue avec le design depuis en vigueur.
J'était en personne graphiste rédacteur sans assistant du journal, que
j'ai dirigé pendant plus de 2 ans.

UF
480 H
2 EUR

GOVA
L
A
S
RÓZ ÉNETEK
T
TÖR
A
JÚLI
Ó, Ú–JSimon pároasn
E
M
Ó
y
ÚJ R A Felmérgi klasszikusáb
Sere
Y
ÖRG
IS GYemlékeznek
L
E
M
sak
ár
Pályat

ház
Opera
alett
zeti B
Nem
élet
Opera

N
E
R
E
F tt

Á

2010

Á

8

. FEB

RUÁ

PR
R – Á

IL IS

EL
ületeyja
K
z
s
R
e
E záz év era at
Kéts zeti op
a nem

C

Operamagazin
Intim
szenvedély

Premier plán

Cecilia Bartoli nyitja
a Májusünnepet

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
operatörténet elsô dívája, Maria
Malibran születésének bicentenáriumára készített mûsorával

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

Malibrant?

forrás, hivatkozási pont ez a kor. Nemcsak

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

zenében, hanem a festészetben, az irodalomban, a

ducerének a jóvoltából fedeztem fel.

színpadi mûvészetben és az építészetben egyaránt.

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,

puszta kíváncsiságból fordultam. S felfedeztem,

vendégszerepel. Interjú

hogy a barokk vonzza a fiatal közönséget. Francia-

Cecilia Bartolival.

certet adott. Miben tekinti elôképének

annak számára kihagyhatatlan, kimeríthetetlen

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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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

OperaMagazin (80 + 4 pages)
est le bimensuel de l'Opera
Nationale de Budapest. J'ai été
le concepteur de la première
édition, et géré le changement
de charte de l'Opera en
2009, au cours duquelle on a
harmonisé la couverture de la
revue avec le design depuis en
vigueur. J'était en personne
graphiste rédacteur sans
assistant du journal, que j'ai
dirigé pendant plus de 2 ans.

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
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müpa magazin

müpa magazin
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.

müpa Magazin (80 + 4 pages) est le bimensuel du Palais des
Arts de Budapest, inauguré en 2005. J'ai été le concepteur de la
première édition en 2006, en cooperation avec l'agence Mátai &
Végh, et a géré en personne tout le processus de mise en page
jusqu'au preprint avec l'éditeur Fidelio, qui gérait les textes et la
globalité des contenus écrite.
J'ai renoncé au journal quand il m'était offert de gérer tout le
portefeuille d'une demi douzaine de periodique de l'éditeur avec
une salaire moyenné...
J'ai été le directeur artistique et createur de toute la mise en page
de 7 numéros, du premier jusqu'à 2008.

80

Magazines

Budapest's Finest Magazine

Le magazine Budapest's Finest  (64 + 4 pages) est le trimestriel de l'Office du Tourisme et de Festival de Budapest (BFTK).
Nous avons lancé la revue anglophone illustrée de larges photos en 2014. Je suis directeur artistique du périodique, je
gère en personne toute la mise en page, avec des assistance technique occasionnelle. Je contribue largement au prise
de photos utilisés dans la composition de pages.
Nous en somme au 15eme numéros.

12
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Budapest's Finest Magazine
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Typographie
Promotion
Les travaux de promotion sont les tâches quotidienne du train-train
d'un graphiste typographe. Le choix était à moi de positionner mon
savoir faire, et cela s'est avéré heureux en optans pour la culture
classique. J'ai passé mon temps à participer à tous les évenements
qui m'interessaient, en faisant les affiches, programmes et imprimés
divers pour ces occasions.
Les domaines et partenaires desquels j'ai reçu beaucoup
d'encouragement:

Éditeurs: 	
- Hungaroton Records, Twelvetones Records
- EMI Hungary
- Zenemûkiadó Vállalat (Editio Musica Budapest)
- Éditions Fuzeau - France

Institutions culturelles: 	
- Festivals de Budapest (Printemps et Automne)
- Opera National - Budapest
- Petôfi Csarnok
- TRAFÓ Centre d'Art Contemporain
- Matáv / Orchestre Symphonique de Telekom
14

- Représentations culturelle en pays étrangers:
		 Institut Français - Budapest
		 The British Council - Budapest
		 Ambassade Finladaise - Budapest
		 Institut Balassi - Bruxelles

Institutions d'état
- Garde des Sceaux - Budapest
- Ministère de la Santé
- Municipalités (Budapest et Ferencváros - IX. arrondissement)

Intitutions banquaires
- K&H et Budapest Bank S.A.

Sociétés, entreprises
- Agences publicitaires
		 McCann Erickson, OMNICOM Budapest etc.
- Hotels (Marriott, Béke Radisson, Grand Hotel Royal
Hotel Thermal - Grand Hotel ) - Budapest
- Phylaxia Pharma, Sanofi Budapest etc
- Multichoice, UPC Direct Kft.
- Rudas és Karig Kft. etc.

Hungaroton Record - Budapest
HUNGAROTON, société nationale pour l'éditions
de disques et CD-s, c'était l'un de mes premiers
clients, qui m'offrait l'occasion pendant mes
études de créer des pochettes pour des
enregistrements de musique classique et
contemporaine.
L'éxercice aquis lors de ces projets m'est
devenue une precieuse experience, surtout
qu'à l'époque, nous faisions le lettrage sans
ordinateur, avec la photoreproduction des
caractères...
15 ans plus tard, j'était partenaire éditeur de
Hungaroton Records avec ma boite Zeneszalon
Concerts & Pianos, dans notre série des oeuvres
complètes de Chopin pour le bicentennaire de sa
naissance. La série n'a pas aboutit à sa fin.

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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Typographie	
Les éditeurs musicale ont multiplié leur efforts
pour diffuser plus de partitons dans la Hongrie,
legendairement imprégné de culture musicale. L'éditeur
national EMB était mon premier client sdans ce domaine,
avec la série de quatre volume d' éxercices de musique
de chambre, auquels je me suis prété comme illustrateur
aussi pour déssinér les "natures mortes" composés
d'instruments imaginés...
L'éditeur EMI a créé une serie de fichié imprimable des
oeuvre de compositeurs contemporaine.
L'éditeur Fuzeau m'a retrouvé pour une série de facsimilé,
auquel nous enregistrions les bandes sonores.

16

Éditions musicale - Éditons Fuzeau (France)

EMI Hungary et Editio Musica Budapest

17

Typographie	
Un éditeurs musical innovatif - le Twelvetones Production
Music - a initié une série de grande envergure
comprenant des musiques stocks. La location de ces
musiques sont très pratique pour les utilisateurs, qui se
retrouvent parmis les télévisions, les documentaires, les
sociétés commerciales, les agences de publicités etc.
La tache était de suggerer l'ambiance qui attend
l'écouteur en ouvrant les boitiers (ou les fichiers).
Les personnages pretés pour l'occasion sont mes
créations, et je planifie un petite carriere ultérieure en
BD dans peu de temps pour lui - le temps de réflechir un
peu sur le caractère...

18

Twelvetones Records

Twelvetones Records

19

Typographie	

BFTK - Office touristique municipale - Budapest
En ajout à la mise en page de la
revue Budapest's Finest, j'ai aussi
la tache de gérer le protefeuille
graphique de la communication
corporelle de l'office Touristique, avec
la création de tout outils graphique
des produit et service offert au
touristes fréquentant Budapest.

Français
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Valide du
1er avril 2018 au 31 mars 2019

Rudas & Karig S.A.R.L. - GIS engeenering
Une société d'informatique a créé un système intégré GIS
pour coordonner les bases de donnés jusque là éparpiller
par les différents propriétaires dans le domaine des
services communales. Le système rend transparent toute
la fonctionnalité d'une municipalité ou d'une entreprise de
service avec une infrastructure complexe et étendue.
Il m'était interessant d'alléger ce sujet plutot sérieux et
plein d'éxactitude technique.
Le projet roule depuis plus de 20 ans, et mes dessins font
encore succés parmi mon client, et est honoré par les
leurs...
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Typographie	Orchestre Symphonique de Telekom/Matáv - Hongrie
L'orchestre de Telekom Hongrie n'éxiste plus de nos jours. A l'époque de son
existence, il était l'un des cinq orchestre symphonique le plus prestigieux du pays.
Je gérait la charte graphique et toute l'envergure de la communication visuelle
pendant plus de 7 ans, à partir de 1999 jusqu'à 2006. Voici quelques exemples des
campagnes saisonniaires et des produits de communications.
(Je prétais mon visage pour la campagne de 2003-2004...)
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Matáv Symphony Orchestra
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Festival "Beethoven in Buda"
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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
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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

24

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

Commune du Palais de Buda (1er arrondissement)
2014_Beethoven_budan_prosi_BeethovenBudán_brosi 2014.04.09. 21:03 Page 1

Lors de mes premières
expériences en maquette
numerique, tout était beaucoup
plus compliqué que maintenant.
La numerisation des images,
la reproduction en couleur
et les budgets extra-minces
demandaient des solutions
"intelligents". Une exemple
à l'économie des charges
d'imprimerie: je composait mes
affiches en "duotone" (deux
couleurs differents) pour produire
des couleurs complémentaires.
"Alias" en est la meilleure
exemple...

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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Typographie	
Lors de mes premières expériences en maquette numerique,
tout était beaucoup plus compliqué que maintenant. La
numerisation des images, la reproduction en couleur
et les budgets extra-minces demandaient des solutions
"intelligents". Une exemple à l'économie des charges
d'imprimerie: je composait mes affiches en "duotone"
(deux couleurs differents) pour produire des couleurs
complémentaires. "Alias" en est la meilleure exemple...

26

PeCsa / Hall de Concerts Petôfi - Budapest
Le PeCsa était un endroit d'avant guarde, ou nous retrouvions
tout les bandes alternatives qui venait faire visite en Hongrie, loin
avant l'Ile d'Óbuda "SZIGET". Le Hall prétait son scène a une équipe
d'oraganisateur, qui s'est investit dans le domaine de la danse
contemporaine. György Szabó et compagnie ont bientot créés la
maison d'Art Contemporain TRAFÓ, qui est devenu le lieu le plus
interessant en Europe Centrale pour le genre. J'était leur graphiste
pendant plus de 4 ans - créant leur emblème en vigueur depuis.

Trafó / Centre d'Art Contemporain - Budapest

27

Typographie	
Tout cela a bien changé en une dizaine d'année:
en répondant à une invitation pour un travail
de conseiller en l'an 2000, je me retrouvais
avec toute une machine d'administration, des
structures super-codifiés, auquelles je

28

Budapest Bank - Budapest

K&H Bank - filiale du belge KBC
Tout cela a bien changé en une dizaine d'année: en répondant à une
invitation pour un travail de conseiller en l'an 2000, je me retrouvais
avec toute une machine d'administration, des structures supercodifiés, auquelles je devait contribuer.
Les derniers petit brins de créativité on été épongés par la
rationalisation des "corporate indentities".

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.

RTL KLUB
kártyák

színesebbé
varázsoljuk
mindennapjait

K85
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Typographie	

Ma boite de concert et piano: Zeneszalon

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

ALEX SZILASI

on authen
tic
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booklet.indd

piano

1
25/08/15 13:11

Zeneszalon
A5 szórólap 2010

2010.08.25

15:36

Page 1

Zeneszalon estek az MTA

Roosevelt téri dísztermében

Les Rois des Salons

Ignaz
Moschelès

Felix
MendelssohnBartholdy

Edward
Wolff

Le projet s'est étendu pour une dizaine d'année. La vie des
salon, le plaisir de la musique de chambre, l'intimité des
concerts en privé nous a fourni une expérience inédite, qui
aujourd'hui se reflète dans notre entourage: nous avons dicté
une mode qui s'est répendue aprés notre passage.
Travailler pour son propre projet est le pied, et l'amour
du piano et de sa culture est une bénéfice qui est
incommensurable.

Fryderyk
Chopin

Sigismond
Thalberg
Robert
Schumann

Adolf
Henselt

Liszt
Ferenc

Szilasi Alex

ROMANTIKUS ZONGORAESTJEI
2010. október 22., december 3., 2011. február 25., május 13.
Péntekenként 19:30
RENDEZÔ: A ZENESZALON ÉS AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET
MTA Díszterem: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Zeneszalon Kft: (06 30) 996 88 16
JEGYEK ÉS BÉRLETEK KAPHATÓK A TICKETPRO ORSZÁGOS HÁLÓZATÁBAN
CALLCENTER: (061) 555 5515
BÉRLETÁR: 8800 HUF
JEGYÁR: 3000 HUF, NYUGDÍJAS ÉS DIÁKJEGY: 2200 HUF

WWW.TICKETPRO.HU

WWW.ZENESZALON.HU
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Arts Créatifs	
Mon art graphique est ancré dans
le monde de l’illustration, de la
caricature et des techniques de
seriegraphie classique. J’ai un
amour pour les anciennes cartes
géographiques, et les volés au
dessus des espaces urbaines. Cela
me prêtait beaucoup d’inspirations
lors de la création des oeuvres
crayonnés et peints ci-joint...

32

graphisme
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Arts Créatifs	
J'ai beaucoup de penchant pour les arts
orientaux. La peinture à l'encre de chine,
l'imitation de leurs écriture au pinceau, les
traits dynamiques et les grandes surfaces
traités en lavis, avec des teints dilués sont
des exercices passionnantes.
Aussi bien que les arts décoratifs, je me suis
amusé en déposant ici-la quelques morceaux
d'orients...
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Graphisme

Je m'amuse aussi de
laisser ma main se
promener lors de certains
conférences longues
à survivre. Le coté
décoratif des gribouillis
mes sert d'inspiration
pour des projets concrets
ultérieurs

35

Arts Créatifs

Des déssins créés pour
différentes occasions,
sans commentaires.
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Illustrations
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