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nemzetközi együttműködések 

EQUINOXE PROJEKT
1
 

Stúdiónk 2012-ben indult kétéves, az Európai Bizottság által támogatott francia, magyar, 

mexikói szlovák művészeti-kulturális együttműködése, az Equinoxe második évéhez érkezett, 

a közös munka keretében létrejött crossover darab külföldi és magyar előadásaival, valamint a 

projekt szakmai záróeseményeivel foglalkoztunk. 

Mivel intézményünk alapvetően koreografikus és vizuális feladatokra koncentrál, s mivel a 

darab koreográfusa a magyar Bakó Tamás volt, fő tevékenységünk ez évben sem változott. A 

magyar művész külföldi rezidenciákon, próbafolyamaton, bemutatókon történő részvételét 

segítettük, menedzseltük, azon túl, hogy a darabot és a projektet, mint saját 

koprodukciónkat gondoztuk, együttműködve a külföldi kollégákkal, elsősorban Laurent 

Festas (FR) rendezővel, művészeti vezetővel, Cécile Bruneteau-val (FR), a francia és Michal 

Somossal (SK) a szlovák koordinátorral. 

Az év e tekintetben egy mexikói próbafolyamattal, záró workshoppal, majd Oaxaca-i és 

Cuernavaca-i előadásokkal, valamint egy a CIESAS
2
 szervezésében megvalósuló egyetemi 

szimpóziummal indult Vera Cruzban, a kapitalista kontextusban értelmezendő mexikói 

fiatalság és migráció kérdéseiről.  

A projekt következő állomása egy nyári rezidencia, majd francia bemutatók sora, többek 

közt Marseille-ben, a 2013-as "Európa Kulturális Fővárosa" eseménysorozat részeként, a 

Musique Interdites
3
 meghívására. 

Az őszi kelet-európai turné, sajnálatos módon a tervezettől eltérően csupán egyetlen magyar 

előadást tartalmazott, melynek oka a magyar büdzsé hiánya volt.  

Itt is szükséges megjegyeznünk, hogy az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

valamely azóta sem ismert hiba vagy tévedés folytán nulla forint támogatást ítélt meg a 

külön uniós projektek résztvevői számára kiírt 2012-es, majd 2013-as pályázatán 

intézményünknek, mely alapvetően tette kétségessé és embert próbálóan nehézzé kétéves 

szakmai munkánkat. 

Az így keletkezett 15000€ hiányt részben más pályázati forrásokból (Magyar Művészeti 

Akadémia, NKA Miniszteri Keret), részben a magyar részvétel, munkaforma átdolgozása, 

kényszerű csökkentése révén igyekeztünk kompenzálni. 

Az egy, november 19-i Átriumbeli előadás valójában e kényszerűség eredménye, hiszen a 

nagyszabású, jelentős komolyzenei kíséretű, kortárs operai elemeket tartalmazó mű 

                                                           
1
 http://www.equinoxeproject.org/  

2
 http://www.ciesas.edu.mx/  

3
 http://www.musiques-interdites.eu/  
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célközönsége nem a Film-Színház, hanem sokkal inkább például a MÜPA, a Budapesti 

Tavaszi Fesztivál vagy legalábbis a Budapest Cafe látogatói.  

A szlovák előadások egyike, Kassán szintén az "Európa Kulturális Fővárosa" rendezvényei 

közt szerepelt, méltó sikerrel.  

A projekt utolsó eseményei egy francia (Riom-es-Montagnes) beavató előadás a helyi 

művészeti iskola növendékei részvételével, s egy magyar workshop Bakó Tamás, Berger 

Gyula, Dombi Katalin, Nagy Csilla, Laura Vera Esperanza (MX), Geovanni Adrián Ortega 

Perez (MX) részvételével. Részben egy másik projekthez, az afrikaiakkal, csehekkel, 

franciákkal, szlovákokkal létrehozott, s a Zéró Balett, mint magyar partner által gondozott 

'Hopes&Memories' művészeinek bevonásával - biztosítva a művészi-gondolati 

átjárhatóságot eltérő nemzetközi együttműködések között. 

résztvevő magyar színházi és táncművészek:  

Bakó Tamás, koreográfus, táncművész, táncpedagógus, Bardon Barnabás, grafikusművész, Dombi Katalin, 

színművész, táncművész, énekes, Domonkos Ágnes, dramaturg, színművész, Hajdú Lili, vizuális művész, 

urbanista, Hrotkó Heléna, táncművész, Lányi Juli, táncművész, Molnár Gergő, vizuális művész, Nagy Csilla, 

koreográfus, táncművész, Paczolay Zsófia, építész, urbanista, Petrovics Sándor, táncművész, Szabó Gábor HSC, 

operatőr, Szűcs Dóra Ida, koreográfus, táncművész, Szűcs Réka, művészeti menedzser, vizuális művész, kurátor, 

Várnai Péter, operatőr, vágó, vizuális művész, Vida Zoltán, fénytervező 

támogatás 2013-ban:  

Nemzeti Kulturális Alap „miniszteri keret” 1500000HUF 

Magyar Művészeti Akadémia (2012-2013.03.01.) 1500000HUF 

 táncfilmek 

Stúdiónk másik fő tevékenysége a crossover nemzetközi kezdeményezések mellett a 

koreografikus mozgókép. Művészeti vezetőnk nem csak kurátora filmarchívumunknak, 

mentora, tanára, szervezője táncfilmes szakmai képzéseknek, előadásoknak itthon és 

külföldön, de maga is rendez filmeket, melyet magyar és/vagy külföldi koreográfusokkal 

közös, érzékeny együttműködésben hoz létre. 

Az ilyen alkotómunkák egyik izgalmas hozadéka a kész filmen, mint primer produktumon túl 

az, hogy "éles", rizikóvállaló, s mégis vagy épp emiatt rendkívül termékeny, intenzív műhely 

generálódik az előkészítés, a forgatás és az utómunka ideje alatt. A stáb heterogenitása csak 

ösztönzi, inspirálja a közösséget: olyan színpadi művészek, profi filmesek működnek együtt, 

akik egyébként nem, vagy igen kis eséllyel találkoznának, kapcsolódnának egymáshoz, így 

alkotótársakká válnak. 
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ISTEN BÁRÁNYA
4
 

A 2012-ben, az NKA Mozgóképszakmai Kollégiuma és a Budapest Bank támogatása révén 

létrejött, Super 8-ra forgatott konceptuális kísérleti film utómunkái zajlottak 2013. elején, 

majd szeptemberben ún. "világpremierjét" Brüsszelben, a DansCentrumJette-et működtető 

két egykori Anne Teresa de Keersmaeker-művész Roxane Huilmand (BE) és Wolfgang 

Kolb (BE) szervezésében létrejött 2. international dancefilmfestival brussels l'art difficile de 

filmer la danse fesztivál zárófilmjeként.
5
 

A vetítésre a rendező Szűcs Rékát is meghívták, aki így maga interpretálhatta a magyar 

filmet, s beszélgethetett a két ex-Rosas alkotóval. (Kolb táncfilmet készített De Keersmaeker 

koreográfiájából.) 

résztvevő koreográfusok, táncművészek: Bordás Emil, Ladjánszki Márta, Molnár Csaba, Szűcs Dóra Ida, 

Vass Imre 

támogatás 2012-2013-ban:  

Nemzeti Kulturális Alap Mozgóképszakmai Kollégium 700000HUF 

Budapest Bank 150000HUF 

LISZT HANGJAI
6
 

A Liszt hangjai koncepciója, hogy a komponista ún. késői darabjainak felhasználásával a zene 

vizualizációjának lehetőségeit kutatja más-más eszközökkel, képzőművész társrendező 

(Sallay Dániel) és eltérő karakterű magyar koreográfusok, táncművészek bevonásával. 

A 2013. januári forgatás után csak egy első, nyers verzió készült el a műből, a publikus 

mozgóképen a rendező azóta is dolgozik, egy pótjelenet leforgatását is mérlegeli még 

Valencia James-szel, 2014-re tervezi nyilvános bemutatását és fesztiválokon történő 

nemzetközi megismertetését. 

résztvevő koreográfusok, táncművészek: Góbi Rita, Grecsó Zoltán, Juhász Péter, Simkó Beatrix, 

Szűcs Dóra Ida, Varga Csaba  

támogatás 2012-2013-ban:  

Nemzeti Kulturális Alap Táncszakmai Kollégium 800000HUF 

                                                           
4
 http://www.rekaszucs.com/#!agnus-dei/c1g7s  

5
 http://www.danscentrumjette.be/events/Files/  

6
 http://www.rekaszucs.com/#!spaces-of-liszt/camm  

http://www.rekaszucs.com/#!agnus-dei/c1g7s
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WILD HORSES
7
 

Stúdiónk igyekezett a legtöbbet meríteni a mexikói projektből, minél jobban megismerni, 

minél több felületen érintkezni a projektben résztvevő illetve akörüli alkotókkal. Ennek a 

közös platformépítésnek egyik hozadéka a két mexikói, egy mexikói-spanyol táncossal, 

valamint Bardon Barnabás magyar képzőművésszel, Szabó Gábor HSC operatőrrel közösen 

forgatott, fekete-fehér Super 8 filmszalagra készülő, tusrajz-animációt tartalmazó kísérleti 

táncfilm, melynek elkészülte 2014-ben várható, s mely egy képzőművészeti alkotócsoporttal 

közösen szerveződő kiállításon, a Veszprémi Várgalériában lesz látható először. 

résztvevő koreográfusok, táncművészek: Manuel Badás, Giovanni Adrián Pérez Ortega, Reynaldo 

Martínez Santiago 

 szakmai képzések, kutatások 

Intézményünk működésének egyik legerősebb, leghangsúlyosabb pillére a képzés, tréning, 

kutatás, fejlesztés. Alapításunk óta tartunk épp ezért rendszeresen szakmai műhelyeket, 

hívunk meg hazai és külföldi szakembereket, művészeket, oktatókat, kutatókat, kurátorokat. 

ALLA KOVGAN WORKSHOP 

2013-ban a szentpétervári Kinodance egyik alapítóját és kurátorát, a jelenleg Bostonban élő és 

alkotó orosz-amerikai táncfilmkutatót és filmkészítőt, Alla Kovgant kértük fel, hogy 

négynapos mesterkurzus formájában ossza meg kutatási eredményeit és a DV8 révén jól 

ismert brit David Hintonnal folytatott közös alkotómunkájának tapasztalatait. 

Kovgant itthon leginkább az egész világot bejárt, zimbabwei helyszínen készült „Nora
8
” 

rendezőjeként ismerjük. 

A mesterkurzus az NKA támogatásával a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori 

Iskolájának együttműködésével valósult meg végül, így téve azt nem csak a magyar 

táncszakma, de képzőművészek számára is elérhetővé.  

támogatás 2013-ban:  

Nemzeti Kulturális Alap Táncszakmai Kollégium 180000HUF 

BESITES KUTATÓI REZIDENCIA 

A Besites még 2012-ben indult, szintén az EQUINOXE egyik mellékágaként, elsősorban 

azzal a céllal, hogy az uniós projekt ideje alatt szélesebb szakmai körben teremtsen 

lehetőséget főként a mexikói, de természetesen a francia és szlovák művészekkel történő 

megismerkedésre, kötetlenebb munkaformákban megvalósuló szakmai együttlétre. 

                                                           
7
 http://www.rekaszucs.com/#!wild-horses/c13ja  

8
 http://www.imdb.com/title/tt1362105/  
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Úgy gondoltuk, a magyar táncszakma egésze számára jelentős, hogy az Európai Bizottság 

éppen egy olyan nemzetközi projektet támogat, melynek egyik partner országa Magyarország. 

A Besites kutatási területe Franz Kafka primer szövegei és az ún. kafkai világ mibenléte, akár 

Klaus Wagenbach Prágáról szóló szövegei
9
 alapján. 

A valódi nóvum és izgalom abban állt, miként értelmezi, hogyan dekódolja e meglehetősen 

sűrű textust egy fiatal magyar táncművész vagy vizuális művész, urbanista, s mit kezd vele 

egy az európai kultúrától meglehetősen távol álló mexikói művész, tekintve, hogy Kafka 

teljes életműve mélyen és elválaszthatatlanul az európai zsidó-keresztény hagyományba 

ágyazottan része irodalmi kánonunknak. 

E kutatás második szekciója valósulhatott meg 2013-ban, egy franciaországi (Riom-es-

Montagnes) nyári nemzetközi rezidencia és egy párizsi utcai performansz, vetítés 

formájában. Az esemény társszervezője, befogadója az EuroCulture en pays Gentiane volt. 

SZAKMAI UTAK 

2013-ban a stúdió művészeti vezetőjének, Szűcs Rékának és egyik rendszeres alkotójának, a 

2013-ban Lábán Rudolf-díjra nominált Szűcs Dóra Idának szakmai útjaihoz nyújtott 

intézményünk támogatást, ezzel mintegy ösztönözve a két művész további önkéntes, díjazás 

nélkül végzett tevékenységét intézményünkben, valamint ezáltal mintegy fejlesztendő nem 

csak az ő személyes szakmai kapcsolataikat, alkotói, kutatói kompetenciáikat, de az 

intézményét is. 

Szűcs Réka a Zeró Balett projektmunkatársaként utazhatott a Dél-Afrikai Köztársaságba, ahol 

a Durban University of Technology táncos és színházi fakultása számára tartott táncfilmes 

előadást. 

Útja során a környékbeli települések helyi táncait, a fiatal közösségek művészetét is 

tanulmányozhatta, melyekről mozgóképfelvételeket készített, esetleges későbbi 

felhasználásra.  

A DansCentrumJette meghívására volt jelen az Isten báránya brüsszeli premierjén, 

szakmai kerekasztal beszélgetésen ismertetve a mű hátterét és a filmben látható magyar 

táncművészeket. 

Szintén a Zéró Balettel folytatott együttműködés keretében vett részt egy vizuális műhelyen 

Prágában, a FAMU
10

 szakmai vendégeként.  

Szűcs Dóra Ida a Ponderosa
11

 őszi rezidenciájának volt egyik alkotója a Berlin melletti 

Stolzenhagen településen. 

                                                           
9
 http://www.litera.hu/hirek/klaus-wagenbach-kafka-pragaja  

10
 https://www.damu.cz/cs  
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Dátum Helyszín Projekt Résztvevők Támogató 

2013. január Budapest Liszt hangjai koreográfusok, 

táncművészek, 

filmművészek 

NKA 

2013. február Magyar Képzőművészeti 

Egyetem, Budapest 

Alla Kovgan Workshop koreográfusok, 

táncművészek, vizuális 

művészek, zenészek 

NKA 

2013. március Oaxaca, Cuernavaca (MX) EQUINOXE Projekt mexikói táncművészek 

mexikói civil közönség 

Európai Bizottság, 

MMA, NKA 

2013. április Durban, Dél-Afrikai 

Köztársaság 

külsős projekt: 

Hopes&Memories Projekt 

(Zéró Balett) 

Szűcs Réka és a projekt 

nemzetközi alkotógárdája, 

dél-afrikai művészeti 

egyetemisták 

külsős projekt 

2013. június-július Marseille, Saint-Remy, 

Menet, Saint-Nectaire 

EQUINOXE Projekt francia, európai civil 

közönség 

Európai Bizottság, 

MMA, NKA 

2013. július Riom-es-Montagnes BESITES magyar táncművészek, 

magyar filmművészek, 

külföldi művészek 

alkotótelepén 

EuroCulture (FR) 

2013. szeptember Brüsszel Isten báránya belga táncművészek, 

vizuális művészek 

belga civil közönség 

NKA, Budapest 

Bank, Orange 

Productions (BE) 

2013. szeptember Stolzenhagen, Berlin Ponderosa workshop Szűcs Dóra Ida saját finanszírozás 

2013. szeptember DAMU Prága külsős projekt: 

Hopes&Memories Projekt 

(Zéró Balett) 

Szűcs Réka és a projekt 

nemzetközi alkotógárdája 

külsős projekt 

2013. október-

november 

Zéró Stúdió, Jurányi, SÍN, 

Budapest 

külsős projekt: 

Hopes&Memories Projekt 

(Zéró Balett) 

Szűcs Réka és a projekt 

nemzetközi alkotógárdája 

külsős projekt 

2013. november Bátovce, Budapest, Kassa  EQUINOXE Projekt magyar, szlovák, európai 

civil közönség 

Európai Bizottság, 

MMA, NKA 

2013. november Budapest Wild Horses mexikói táncművészek, 

magyar filmművészek 

pályáztatás alatt, 

saját finanszírozás 

 

Budapest, 2014. február 19. 

 

Tisztelettel:      

   Helyei Kristóf    Szűcs Réka 

   elnök     művészeti vezető 

Apodosz Alapítvány   Értékmegőrző Stúdió 

melléklet 
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PROMÓCIÓS ANYAGOK DEMONSTRÁCIÓS ELŐKÉPEI 

plakát: 
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 matrica, szóróanyag:  

 

 

 

facebook esemény, hírlevél fejléce: 
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DVD-tok terve: 
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