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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

13 év után jogosan merül fel az a kérdés, hogy miért szeretné az ember folytatni a munkáját a Trafóban.  

Ennek négy oka van. 

Eredeti szándékom a hazai művészeti élet innovációs parkjának megerősítése és kiszélesítése volt, és az, 
hogy ennek szükségességét megértessem a szakma egészével. Azt tapasztalom, hogy ez ennyi idő után 
még mindig magyarázatra szorul, de a korábbiakhoz képest másképpen. Ma már tény, a szakma 
elfogadja az intézmény létét és látja a hasznát. A legnagyobb teendőt ott látom, hogy mind a mai napig 
nem sikerült definiálni – és így, logikusan, konszenzust sem sikerült teremteni körülötte –, hogy miként 
viszonyul ehhez a részterülethez az előadóművészeti terület egésze. Máig nem tisztázott egy sor fontos 
kérdés, nem lehet érzékelni, milyen szakmai szerepet szánnak ennek a szegmensnek. Ennek hiányában a 
finanszírozás stabilitása, következésképpen szakmai átláthatósága hiányzik. Ez károsan érinti a terület 
egészét, mivel perspektíváit, az előrelépés hogyanját most teljesen zavarosnak látják az itt dolgozó 
művészek. Szeretném, ha a fennálló állapotot sikerülne valami valós megoldás felé elmozdítani, amiben 
magam is szívesen részt vállalnék. Ha ez megtörténhetne, akkor a terület perspektívái végre 
kiszámíthatóvá válnának, és a finanszírozását is rendezhetnénk.  

A másik ok a kulturális innováció és a közönség közötti kapcsolat építése. Bizton mondhatjuk, ez egy 
soha le nem zárható folyamat. Hol kevesebb, hol több a teendő. A gazdasági válság, az élesedő 
megélhetési verseny és a sok szempontból gyökerestül változó világ fokozza az emberek 
kiszolgáltatottságát és elzárkózását az újdonság elől. Ez a helyzet csökkenti az állampolgár adoptációs- 
és versenyképességét, amelynek karbantartásában a művészet fogyasztása sokat tud segíteni. A 
folyamatos kérdésfelvetés, a környezet- és önvizsgálat segíti a nézőt képességeinek fejlesztésében. A 
válaszok kiutat mutathatnak a problémák megoldásában, vagy éppen óvatosabbá, körültekintőbbé, 
alkalmazkodóbbá teszik az embert. 

A harmadik szakmai ok nagyon egyszerű. A független, intézményen kívüli alkotók helyzete alig 
hasonlítható össze a külföldi művészekével. A hazai lehetőségek messze elmaradnak a nemzetközi 
gyakorlattól. Ezt nem tartom elfogadhatónak. A Trafóval éppen ezt a hiányt szeretnénk kitölteni 
valamelyest. Feltett szándékom, hogy a hazai alkotóknak közel hasonló helyzetet tudjunk biztosítani 
nagyszabású elképzeléseikhez. Kevés társulat képes a feladathoz felnőni, de szeretném, ha ez mind 
szélesebb körben valósulhatna meg. 

A negyedik ok az, hogy a világban rengeteg nagyszerű alkotás születik. Ezek megismerése nélkül elfut 
mellettünk a világ. Rendszeres megismerésük örömet okoz a nézőnek, és a felfedezés erejével hat rá. 
Sorozatos hazai megjelenésük a világpolgári léthez való tartozás érzetét erősítik. Fogyasztói jobban 
kötődnek a világhoz, annak gondolataihoz, önbecsülésük fokozódik. 

 

 

Szabó György 
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A BUDAPESTI TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA OLYAN POSZT-

INDUSZTRIÁLIS, MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ BEFOGADÓ 

INTÉZMÉNY, AMELYBEN A KÜLÖNBÖZŐ KORTÁRS MŰVÉSZETI ÁGAK – A 

SZÍNHÁZ, A TÁNC, AZ ÚJ CIRKUSZ, A ZENE ÉS A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK – 

EGYEDI ÉS AUTENTIKUS MÓDON JELENNEK MEG. SZAKMAI PROGRAMJA 

KÖVETKEZETES ÉS PLURALISTA: EGYSZERRE KÍSÉRLETEZŐ ÉS 

NÉZŐBARÁT, PÁRHUZAMOSAN ENGED TERET HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 

MŰVÉSZEK BEMUTATKOZÁSÁNAK. BEFOGADÓ, KÖZVETÍTŐ HELYSZÍN, 

ÉRTÉK- ÉS KONTEXTUSTEREMTŐ PLATFORM, ÚJ GONDOLATOK ÉS 

PRODUKCIÓK GENERÁTORA. 
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A TRAFÓRÓL RÖVIDEN 

 

A használaton kívüli budapesti transzformátorházra első ízben 1991-ben terelődött a kulturális élet 
figyelme, amikor francia anarchista művészek egy fesztiválra megszerezték az épületet. Ekkor 
ismerkedtem meg magam is a házzal. Hosszas felmérő munka és alapos vizsgálódás után hívtam fel a 
főváros figyelmét az ingatlanra és arra, hogy fantáziát látok művészeti célú hasznosításában. Noha az 
épület rettenetesen lepusztult állapotban volt, készíttettünk egy meggyőző tervet, így a főváros 
megvásárolta és a Petőfi Csarnok kezelésébe adta. Ezt követően a Műhely Alapítvánnyal karöltve, nagy 
nehézségek közepette, stúdióházként üzemeltettük az ingatlant az építkezés kezdetéig. Ez alatt az idő 
alatt az épületben rengeteg projekt valósult meg (többek között egy Trainspotting előadás Csányi János 
rendezésében), sokan jártak ide és ismerték meg az épületet. Az átalakítás csak félig valósult meg, az 
épület tervezett homlokzata máig nem készült el. 

Jelenlegi formájában a Trafó – hosszú személyes küzdelem után – 1998 őszén nyílt meg, a Bozsik 
Yvette társulat svájci koprodukcióban készült darabjának premierjével. Az esemény szimbolikus 
jelentéssel bírt: a hazai kortárs művészet azonnal összekapcsolódott a nemzetközivel. Az akkor még 
művészeti intézményként nyilvántartott Trafó a Főváros és a minisztérium közös finanszírozásában 
indult el, rendkívül szerény keretek között, majd 2002-ben közhasznú társasággá alakult át, és a fővárosi 
színházak közé sorolódott – ami fontos lépés volt finanszírozásunk stabilizálásban –, végül 2009-ben 
lett nonprofit kft. 

Az első évben – a rendkívül alacsony támogatás miatt – egyes hétvégéken még programot sem tudtunk 
szolgáltatni. Noha a Trafó népszerűsége lassan fokozódott, az igazi áttörést Frenák Pál premierje (Tricks 
and Tracks) hozta 1999 decemberében. Ez az első hangos siker a hozzánk látogatók számát 
megsokszorozta, és nemcsak bevitt bennünket a köztudatba, hanem egyenesen divatossá is tett minket. 

A Trafó megszületése pillanatától deklaráltan a hazai intézményen kívüli (független) világ 
eredményeinek megismertetésére specializálódott, ugyanakkor folyamatosan hív/lát vendégül fontos 
külföldi produkciókat. Ez a két tematikus szál húzódik végig az elmúlt 13 éven, a hazai és külföldi 
produkciók aránya mindig változik, és legfőképpen a költségvetéstől és az érdeklődéstől függ. 

A Trafó meghatározó eleme a színház- és koncertterem. Az itt kialakított fényrendszer révén, ez 
Budapest egyik legjobban bevilágítható színházainak egyike. A színpadra jó rálátást biztosító emelkedő 
széksor, a nagy belmagasság, az egészen egyedi, flexibilis tér, a kivehető nézőtér, a középméretű 
produkciókat fogadni képes intim fekete doboz (black box), és az egészen kiváló akusztika mind–mind 
hozzájárul ahhoz, hogy ez ma a főváros talán legizgalmasabb és legváltozatosabban használható 
színházi tere. Az épületnek a színháztér mellett számos kisrendezvénynek (beszélgetés, sajtótájékoztató, 
könyvbemutató) is helyet adó kávézója, igény szerint átépíthető és berendezhető, 110 négyzetméteres 
kiállítóterme és egy nyitott próbaterme van. Az alagsori klubterem pedig koncertek, partik és 
beszélgetések helyszíne. 

A Trafó infrastruktúrája determinálja a működési rendszerét is: a további próbatermek, öltözők és 
raktárak hiánya lehetetlenné teszi társulatok állandó befogadását, repertoár kialakítását. 
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 AZ ELMÚLT 13 ÉV EREDMÉNYEI 

  

A Trafó Kortárs Művészetek Háza az első és egyetlen, a művészetek teljes skáláját felölelő, költségvetési 
támogatásban részesülő fővárosi kortárs intézmény. Feladatunk a kulturális innováció bemutatása, 
támogatása és közvetítése a változó társadalmi környezetben. 

 

A Trafó az utóbbi két évben évente 160-170 estét volt képes – túlnyomórészt – magyar produkciókkal 
megtölteni.  

 

 

 

Az átlagos látogatottság 75-90%-os, ez profilunkat tekintve nemzetközi viszonylatban is tekintélyes 
teljesítmény. Az intézmény professzionalizmusa országhatáron belül és kívül megkérdőjelezhetetlen, 
igen erős referenciapont itthon és külföldön. A budapesti színházi struktúrában elfoglalt, centrálisnak 
nem mondható helyzete ellenére a hazai művészeti élet mértékadó, véleményformáló személyiségek 
széles körében elismerően nyilatkoznak eddigi tevékenységünkről, eredményeinkről, az irányításom alatt 
végzett szakmai munkáról.  

 

A Trafó az elmúlt évtized közepére kiemelkedett a régióban található befogadó intézmények köréből, 
és mára igen komoly nemzetközi elismertséggel és szakmai tekintéllyel rendelkezik (lásd a csatolt 
leveleket, támogató- és szándéknyilatkozatokat). Mindezt ékesen bizonyítja, hogy a 2010 januárjában 
rendezett DunaPart kortárs előadóművészeti platformra (melyet azért szerveztünk, hogy felhívjuk a 
külföldi kulturális szereplők figyelmét a mai magyar – független – színházi- és táncélet alkotóinak 
munkáira), több mint 110 külföldi vendég (színház- és fesztiváligazgató, menedzser, programszervező) 
érkezett (résztvevők listáját lásd a mellékletben). Itt is példamutató módon fogott össze a szakma 
apraja-nagyja. A régióban ilyen szabású rendezvénynek ekkora nemzetközi visszhangja és ilyen gyorsan 
kézzelfogható eredménye még nem volt. A DunaPartnak köszönhető például a Szutyok (Pintér Béla és 
Társulata) nemzetközi karrierje, a Nehéz Istennek lenni (Mundruczó Kornél rendezése) vendégjátéka a 
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mulhouse-i (Franciaország) La Filature-ben, Fehér Ferenc európai turnéja Spanyolországtól 
Németországon és Szlovénián át egészen Hollandiáig, valamint Zambrzyczki Ádám és a Bloom számos 
külföldi meghívása (USA, Brazília, Anglia stb). 

Sok helyre hívnak meg engem és a munkatársaimat is az Egyesült Államoktól kezdve Belgiumon, 
Franciaországon, Ausztrálián, Németországon át Szlovákiáig és Lengyelországig, hogy beszámoljunk a 
Trafó munkájáról és történetéről. Minta vagyunk, sikertörténet a poszt-szocialista régióban! 

A Trafó több nemzetközi hálózatnak tagja, így is próbáljuk támogatni a hazai művészeket, jelentős 
fellépési lehetőségekhez és koprodukciós partnerekhez juttatva őket. A kezdetek óta rendszeresen részt 
veszünk a kontinens legnagyobb színházi szervezete, a brüsszeli székhelyű IETM (Európai Informális 
Színházi Találkozó) munkájában, de emellett más kulturális hálózatoknak is tagjai vagyunk.  

2004-ben számos budapesti társintézménnyel közösen szerveztük meg az IETM tavaszi plenáris ülését, 
melynek keretében közel 500 külföldi szakember érkezett Budapestre, és látott hazai előadásokat. 
Nemzetközi rangunkat és elismertségünket mutatja, hogy egyre több partner keres meg bennünket 
külföldről magyar koprodukciós elképzeléssel, azt szeretnék, ha mi lennénk a hivatalos magyar 
partnerük, mert minden szempontból garanciát jelentünk számukra.  

Azt is büszkén kijelenthetjük, hogy a Trafó Galériát a nemzetközi képzőművészeti szcénában magasan 
jegyzik, ezt számtalan uniós pályázat is visszaigazolja. Kiállítótermünkben olyan jelentős szakemberek 
fordulnak meg, mint a londoni Tate Modern igazgatója vagy a Dokumenta kurátora. 

Bár a koncertek száma a teljes műsorfolyamhoz képest kevésnek tűnhet, azok kezdettől fogva nagy 
hangsúllyal jelentek meg a Trafó programjában. Zenei programunk egyedülálló a hazai kínálatban. 
A kompromisszummentes szerkesztés központjában mindig is a kiemelkedő minőség és a 
hiánypótlás állt. A koncertek száma az elmúlt 13 év során megközelítette a kétszázat és talán nem 
túlzás azt állítani, hogy hatásuk túlmutat a jelentős látogatottságon és a méltató kritikák tömegén. 

Az intézmény (befejezetlensége ellenére) bebizonyította, hogy jól tudja szolgálni a maga elé tűzött 
célokat, ezt jelzi a látogatók évi közel 50.000-es száma is. A Trafó létrejöttével megerősödött a kortárs 
művészet hazai/budapesti jelenléte. Sikereink beépülnek a főváros kulturális életébe, erősítik annak 
kortárs vonalát, még akkor is, ha sokan még mindig úgy érzik, hogy ez a terület ma sem kap kellő 
figyelmet és támogatást. Számtalan fontos külföldi szakember véli úgy, hogy a magyar kortárs művészeti 
szcéna nemzetközileg is jelentős méretű, karakteres és szakmailag jól pozícionált budapesti példája, 
nagyon fontos, európai szinten jegyzett helyszín. A Trafóban fellépni rangot jelent. Számtalan világhírű, 
külföldi produkció jelentős összeget hajlandó elengedni megszokott tiszteletdíjából, csak hogy 
budapesti fellépése a Trafóban megvalósulhasson. Ahhoz, hogy ilyesmi megtörténhessen, az intézményi 
mellett komoly szakmai és személyes hitelre is szükség van. 

Fontos eredménynek tartom, hogy 13 év után közönségünk, ha lassú ritmusban is, de folyamatosan 
(vissza) fiatalodik. 
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Ezt segíti az ifjúságot bevonni és magunkhoz kötni szándékozó Beavató Programunk, amelyet a 
fővárosi színházak között elsőként hoztunk vissza a gyakorlatba. Évről évre növekvő számban 
szeretnének csatlakozni a középiskolák ebbe a speciális programba. A diákok és fiatalok magas látogatói 
aránya komoly fegyvertény, mert jegyeink már korántsem olyan olcsók, mint az indulás éveiben. 
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A Trafó ifjúsági beavató programja 2003 szeptemberében Frenák Pál Gördeszkák című, 2003-as 
előadásával indult el – az azóta eltelt bő 8 évben több ezer középiskolást láttunk vendégül a 
programban, különböző formában és rendszerességgel elsősorban Budapestről és környékéről, illetve 
vidéki nagyvárosok középiskoláiból, drámatagozatos gimnáziumokból (lásd a mellékelt listát), épp úgy, 
mint szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat befogadó intézményekből.  

A kezdeti szakaszban egyszeri alkalmak során, eseményenként több száz fiatal részvételével, több 
drámapedagógussal, esztétával, tánctörténésszel dolgoztunk együtt (előadásonként mindig mással). Ezek 
az egyszeri találkozások leginkább nyitott próbák, moderált közönségtalálkozók és amolyan 
ismeretterjesztő tánc- vagy színháztörténet órák kombinációi voltak a Trafó nagytermében. Ebben a 
program-struktúrában, ilyen formán külföldi és hazai előadások egyaránt helyet kaptak a félév 
programjában, ám az iskolákkal folytatott folyamatos dialógus során kiderült, hogy a program 
hiánypótló jellege okán egyre nagyobb az igény egy továbbfejlesztett, szakmailag magasabb szintű, a 
középiskolásokkal elmélyültebb munkára teret adó, nagybetűs Beavató Programra.   

Így körvonalazódott a cél: kevesebb csoporttal, kifejezetten a jelentkező csoportra szabott, iskolai 
helyszínű felkészítő órákkal, igazán interaktív, játékos, inspiráló és intenzív, a középiskolásokat 
megmozgató és megszólító foglalkozásokat kell tartanunk, és lehetőleg több előadást kell 
megmutatnunk ugyanannak a csoportnak, hogy a kortárs művészet műfaji különbözőségét is 
megtapasztalják. 

Ennek szellemében fokozatos átmenettel 2009 őszén létrehoztuk azt a többlépcsős struktúrát, 
amely ma már a Trafóban zajló Beavató Program védjegye.  

2011-re kialakult egy olyan stabil közönségbázis, amelyről a kezdeti években kollégáimmal álmodni sem 
mertünk. Napjainkban a Trafó láthatóan egyre jobban illeszkedik a város kulturális szövetébe, valódi 
tényező lett, egyedi jellege megkérdőjelezhetetlen. Sokan állítják, hogy a Trafó régen kinőtte az épületet, 
nagyobb kellene neki. Tény, hogy sok esetben lép fel nálunk olyan társulat, amely másutt 1000 fős 
termeket képes megtölteni. Valóban azt érezhetik egy-egy estén a látogatóink, hogy a társulatok 
minősége és nemzetközi elismertsége messze felülmúlja a Trafó lehetőségeit és kapacitását, de mi nem 
gondoljuk azt, hogy nagyobb hely kellene nekünk, hiszen elsősorban magyar társulatok befogadására 
jöttünk létre. A nemzetközi kontextusba illesztett magyar megjelenés megadja egy tágabb társadalmi 
értelmezés lehetőségét. 

A Trafó befogadó jellege abban is megnyilvánul, hogy társintézményeket/társult 
helyszíneket/partnereket keres olyan produkciók esetében, amelyek nem színházi térbe, vagy nem ilyen 
színházi térbe valók. Partnerünk volt már a Thália Színház, a Néprajzi Múzeum, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, a Toldi Mozi, a MU Színház, a Flórián Műhely, a Művész Mozi, a Sín 
Kulturális Központ, a Merlin Színház, a Gödör, a Millenáris, az A38. Zajlottak projektjeink az 
utcán is, például a Széll Kálmán téren, a Ferenc téren, a Ráday utcában és a Baross utcában. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többet jelenjünk meg a IX. kerületben! 
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NÉHÁNY FONTOS SIKER 

• Pina Baush magyar témájú darabja (2001) két hetes előkészítő munkájának mi voltunk a 
helyszíne – a darabból egy részlet látható Pedro Almodóvar Beszélj hozzá című filmjében, az 
előadás pedig azóta is turnézik a világban. 

• 2011 őszén bemutattuk a Krétakör Krízis trilógiáját, a hazai független szcéna aktuálisan legjelen-
tősebb projektjét. 

• Heiner Goebbels világhírű zeneszerző Trafóbeli előadása kapcsán az ARTE televízió egyórás 
interjút készített a művésszel – és Budapestről. 

• Frenák Pál hazai tánctörténeti szempontból jelentős műve, a Tricks & Tracks nálunk került 
bemutatásra.  

• Mundruczó Kornél színházi rendezései nálunk készülnek, elsőként a Nemzeti Színházban még 
ma is futó Jég. 

• José Navas kanadai koreográfus Budapesten készítette el új darabját, az ezt követő turné 
jelentősen hozzájárult hírnevének megalapozásához. 

• Yonderboi, mielőtt befutott volna az európai zenei világban, egy évig rendszeresen nálunk 
lépett fel.  

• A Žagar zenekar és az Erik Sumo Band a Trafóban debütált. 
• Az elmúlt 13 évben folyamatosan bemutattuk Nagy József/Josef Nadj Franciaországban és 

Magyarkanizsán készült előadásait. 
• Három évtizedes szünet után Peter Brook társulata újra eljött Budapestre – a Trafóba. 
• Nálunk járt a világ egyik leghíresebb fotósa Nan Goldin – a Tiger Lillies zenekarral készült 

produkciója bemutatóján, és fotózta/feldolgozta a várost és lakóit. 
• Itt terebélyesedett sorozattá a Nappali Házzal közösen szervezett Cukor-est. 
• Romeo Castellucci, a világhírű olasz színházi rendező Hey Girl! című előadásnak mi voltunk az 

egyik koprodukciós partnere. 
• A Trafó vezette be az új cirkusz műfaját Magyarországon, a folyamat a Cirkus Cirkör 2001-es 

meghívásával vette kezdetét (és 2011 decemberében a legendás svéd társulat immár negyedízben 
jön el a Trafóba). 

• Itt valósult meg a Kispál és a Borz Gyógyshowja, ez a különleges zenés színházi projekt. 
• A Kitchen Budapesttel együttműködésben Bacarobo címmel robotversenyt honosítottunk meg. 
• William Kentridge, világhírű dél-afrikai képzőművész legendás Woyzeck előadása nálunk volt 

látható a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében. 
• Itt került a közönség elé Bozsik Yvette Holtodiglan című darabjának premierje. 
• Akárcsak a TÁP Színház Techno Varietéje. 
• A Making New Waves kortárs zenei és a Képek Ideje nemzetközi előadó- és médiaművészeti 

fesztiváljaink kitüntetett nemzetközi figyelmet tudtak koncentrálni maguk köré. 
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TAPASZTALATOK ÉS TANULSÁGOK 

 

Az elmúlt több mint egy évtized nemcsak eredményekben volt gazdag, de néhányszor engednünk is 
kellett saját ambícióinkból, vágyainkból. Az első öt-hat év során rá kellett jönnünk például arra, hogy 
még a legnépszerűbb években is mindig szükség van marketingre. 2005 után be kellett látnom, hogy 
egyes művészek beágyazása mindinkább hosszú, átgondolt, költséges és áldozatos munka eredménye. 
Az idők folyamán a keresleti piacot szép lassan felváltotta a produkciók kínálati piaca. 2004 után 
szembe kellett nézni a realitásokkal, és feladni azt a kezdeti elvet, hogy csak innovatív, kihívásokkal teli 
produkciókat mutatunk be. A realitások a józanság és a kompromisszumok felé mozdították el 
gondolkodásomat, ami kétség kívül sok feszültséggel, sőt a stábon belül is komoly szakmai vitákkal járt 
együtt. Ekkor alakult ki az a mostani alapelvünk, hogy a Trafónak egyensúlyt kell keresnie, sokkal 
jobban kell figyelnie a programon belüli arányokra, a műfajok közötti és az azokon belüli egyensúlyokra. 
Megértőbbnek, érthetőbbnek és türelmesebbnek kell(ett) lennünk a program szerkesztésében.  

Folyamatosan törekszünk profilunkhoz illő, stabil partnerek kinevelésére. Nagyon kedvező feltételeket 
teremtünk számukra, és komoly szakmai segítséggel látjuk el őket. Viszont azt is igyekszünk felismerni 
időben, ha egy-egy kezdeményezés kifárad, elszürkül, mert akkor el kell búcsúznunk egymástól. 
Példaként csak néhány a már folytathatatlanná vált sorozatokból és partnerekből: Utolsó Csepp Fesztivál, 
Emergeandsee, Making New Waves, Miniatúrák, Inspiráció, Hungaro Carrot, Euroconnections, Ultrahang Fesztivál.  

A Trafó eddigi munkája minden előzetes várakozást messzemenően túlszárnyalt, és 
hírnevének növekedésével párhuzamosan egyre hatékonyabban képes segíteni a hazai 
művészvilág integrálódását is a nemzetközi vérkeringésbe. (Kiváló példa a DÉPARTS program: 
az uniós támogatás 3+6 éve alatt komoly képzési lehetőségeket biztosítottunk táncosoknak és táncot 
oktató intézményeknek; vagy említhetjük Réti Annát, aki a szintén uniós W_est-Where projektnek 
köszönhetően dolgozik a portugál Paulo Ribeiróval és Nagy Józseffel.) 

A Trafó hírnevével és tekintélyével a figyelmet egy olyan művészeti területre képes irányítani, amely 
nálunk mostohán és marginálisan kezelt. Mindeddig sikerült megtalálni azt a finom összhangot 
munkánkban, amellyel illeszkedni tudtunk a hazai művészeti intézményrendszerhez, azaz nem 
elveszünk másoktól, hanem ellenkezőleg, inkább hozzá tudtunk adni – több színt, ötletet és tehetséges 
alkotót.  

Munkánk egyik további pozitív hozadéka, hogy több hazai nemzeti intézményben dolgoznak egykori 
munkatársaink komoly pozíciókban (Ludwig Múzeum, Nemzeti Színház, Műcsarnok, Művészetek 
Palotája, Millenáris). 
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A JÖVŐBELI ALAPELVEK  

 

Az elkövetkező öt évben is azt az eddig tapasztalt organikus fejlesztő és körültekintő munkát 
akarom folytatni, amely megalapozta eddigi eredményeinket és elismeréseinket. A továbbiakban is olyan 
átgondolt építkezés jellemzi majd a Trafót, ami egyszerre óvatos és kezdeményező. A jövő 
meghatározója marad az intézmény pénzügyi stabilitásának megőrzése és garantálása, és a hosszú 
távú tervezés lehetőségeinek fenntartása. Céljaink többrétegűek, ám fókuszuk közös. 

• Társadalmi integráció  

Úgy vélem, munkánk lényege a művészi innováció támogatása, ápolása, műfaji korlátok nélkül, a 
kortárs művészetek társadalmi integrációjának intézményi kereteinkkel való szolgálata, 
különös tekintettel a fiatalokra. Ennek szellemében kötelességünk a legkülönbözőbb eszközökkel 
összekapcsolni a hazai művészeti világ eme szegmensét a társadalom erre fogékony nézőivel. Munkánk 
során az alkotók művei számára kontextust igyekszünk teremteni, és segíteni próbáljuk a nézőt, hogy 
könnyebben tudja befogadni a műveket, hogy nyitottabban szemlélje a környező világot. A befogadás 
fejlesztése terén már eddig is sokféle eszközt vetettünk be, de ezt az eszköztárat folyamatosan 
bővítenünk kell. Ide sorolandók a közönségtalálkozók, a beszélgetések, a speciális foglakozások, a 
komplex beavató csomagjaink középiskolások és egyetemisták részére, a workshopok. Úgy látom, hogy 
Különóra sorozatunk ennek az aktivitásnak egyik kiemelkedő pontja. A produkciót megelőzően, annak 
tematikájához lazán kapcsolódóan szervezünk – ismeretterjesztő szándékkal – bevezető előadásokat. Az 
eddigiekben, hogy csak néhány példát soroljak, Nádasdy Ádám beszélt a fordításelméletről és személyes 
tapasztalatairól, Bartók és Ligeti örvén megszólalt Végső Zoltán, Büchnerről Kurdi Imre, a tiszaeszlári 
per cselekményesítéséről Kövér György, Marie Chouinardról Rényi András tartott előadást. E 
munkának mind fontosabb eleme a marketing tudatos és sokoldalú alkalmazása is. Ugyanezt a célt 
szolgálja a szabadegyetem, amely nem produkció köré szerveződik, hanem egy adott tematika mentén 
dolgozza fel a fontos kérdéseket, mint például a 68-as sorozatunk, amely körképet festett a több mint 
40 évvel ezelőtti események politikatörténeti és kulturális aspektusairól. 

• Intézményi rendszer 

A Trafó kiemelt szakmai szerepe a nagy kulturális intézményi rendszer utánpótlásának segítése, az 
újító elképzelések becsatornázása és elfogadtatása a szakmával. Ez határozza meg azt a tényt, 
hogy a mai Trafó nem csak befogadó tér és műhely, hanem oktatási intézmény is. Ennek jegyében 
dolgoztuk ki a Miniatúrák sorozatot, amelyben fiatal/még be nem futott alkotók egy kurátor 
bábáskodása mellett lehetőséget kapnak 15-20 perces produkcióra. Ugyanezt a célt szolgálják a Képek 
ideje / Temps d’Images sorozat keretében a munkabemutatók – nem kész, profi előadásokat 
mutatunk be, hanem egy ötlet kidolgozását, feldolgozását. És ha az, amit látunk, meggyőző, akkor 
támogatjuk az egész estés produkció megvalósítását. (Így jutott most egész estés lehetőséghez Kálmán 
Eszter a Hamupipőke című produkcióval.) 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy voltak, vannak és lesznek olyan alkotók, akik soha nem akarják/tudják 
a projekt rendszer kereteit elhagyni, azaz az intézményen kívüliséget választják egy életre. Nekünk 
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kötelességünk ezen alkotók legjobbjaival folyamatosan együtt dolgozni, mindaddig, míg szakmailag 
indokolt és lehetséges.  

• Nemzetközi hálózatépítés 

A harmadik fontos eleme profilunknak a nemzetközi produkciók és alkotók munkáinak 
megismertetése a hazai szakma és közönség soraival. Mivel e produkciók költségesek, erősen 
válogatnunk kell. Alapelvem ezen a téren, hogy nemzetközileg igazolt alkotásokat, vagy nagyon erős, a 
magyar befogadói közeg számára értelmezhető minőségű műveket mutassunk be. Folyamatosan bővülő 
kapcsolatrendszerünk és egyre stabilabb nemzetközi hírnevünk révén évről évre többet próbálunk tenni 
azért, hogy a hazai művészek számára új lehetőségek nyíljanak meg külföldi együttműködésekre, 
koprodukciók megvalósítására. 

• A befogadás elve 

Befogadó színház vagyunk, saját társulatunk nincs. Támogatásunk programköltségvetést is tartalmaz, 
így a Trafó nem passzív, hanem aktív befogadó hely. Ez annyit tesz, hogy programunkat magunk 
szerkesztjük, nem csupán véletlenszerűen fogadunk be társulatokat. Bátran és felelősséggel 
válogatunk a művészek között, markáns profilunkért én vagyok a felelős, de a programot közösen 
alakítjuk ki munkatársaimmal. Mindannyian igyekszünk folyamatosan képezni magunkat, szeretnénk 
minél jobban megismerni mind a hazai, mind a külföldi kínálatot, minél több előadást megnézni, 
művészi teljesítményt megismerni határon innen és túl. Az év minden napján – lehetőségeink tudatában 
és korlátaink ismeretében – kezdeményezően lépünk fel a művészek irányába, és az éves programot 
összehangolt szempontjaink (szakmai, pedagógia, marketing) szerint szerkesztjük meg. Természetesen 
ez gyakran okoz(hat) konfliktust is a művészekkel, de hogy a feszültségek ellenére jó úton járunk, az 
mutatja a legbiztosabban, hogy ma szinte nincs olyan hazai alkotó, aki ne szeretne az intézmény 
programjába bekerülni. 

Továbbra sem tervezek társulatot kötni az intézményhez, egyrészt azért, mert fontosnak tartom 
megőrizni a Trafó szakmai semlegességét és önállóságát, másrészt azért nem, mert ahogy már 
kifejtettem, ezt az épület infrastrukturális adottságai sem teszik lehetővé. Franciaországban láthatunk jó 
példát: ott kialakult a regionális központok hálózata, így egy közösség egészének jelent ez megnyugtató 
megoldást. A Trafó nem emelhet ebbe a pozícióba egyetlen társulatot/koreográfust sem, mert a többiek 
jogosan megkérdőjelezhetnék a választás létjogosultságát. Ebből fakadóan a Trafó csak úgy 
funkcionálhat lakmuszpapírként, ha nem kötődik szorosan egyetlen művészhez sem, nem köt 
semmilyen kompromisszumot – csak ezzel segítheti az alkotói közösséget tisztességesen. Nekünk 
feladatunk elkötelezetten felmutatni azt, ami a jövő szempontjából értékes és előremutató lehet. 

A Trafó függ a bennünket körülvevő világ változásaitól, ami egyben kényszerítő erő számunkra: 
megköveteli az intézmény belső munkájának és szerkezetének folyamatos alakítását, a munka finom át- 
és összehangolását, és természetesen nem hagyhatja érintetlenül a program összeállítását sem, még 
akkor sem, ha időnként fájó, magamnak sem tetsző döntést kell hoznom. Elképzelhetetlen számomra, 
hogy a nálunk látható alkotások, - érkezzenek a vizuális művészetek vagy az előadóművészet területéről-
, ne tükrözzenek semmit, ne reagáljanak a változó világra. A kortárs művészet reflexió, így a változások 
felmutatása programunkban és munkánkban cél és kötelesség. Egyik a másik nélkül elképzelhetetlen, 
számomra ez a professzionalizmus és a felelősség lényege ezen a poszton. 
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• Belső szakmai munka 

A Trafó, jellegénél fogva, a társadalomra nyitott, a művészeti folyamatokra érzékeny színház. Mivel 
társulata nincs, napról-napra küzd a szakmával és a közönséggel, mialatt állandóan és intenzíven 
be/megmutat és kutat. E kettős lét állandó vibrálás alatt tartja az intézmény életét, stimulálja a csapat 
teljesítményét. 

Az intézmény hétköznapjaiban a legnagyobb érdemi munka nem a produkciók és alkotások 
kiválasztása, hanem a szempontok finom összehangolása, időbeli ütemezése, ami egyébként a 
külső szemlélő számára láthatatlan/érzékelhetetlen logisztikai és szakmai munka. A harmonizációs 
folyamat rengeteg egyeztetést, kutatást, folyamatos analízist követel meg munkatársaimtól. A folyamatos 
fejlődés érdekében munkánkat és szervezetünket is permanensen figyelni, elemezni kell, amennyiben 
pedig szükséges, meg kell tenni a szükséges lépéseket.  

A Trafó csekély munkatársi létszáma és alacsony költségvetése nem teszi lehetővé, hogy az intézményen 
kívüli alkotói kört befolyásolja, alakítsa. Ebből következik, hogy mi elsősorban abból építkezünk, ami 
már létezik. Nincs módunk szezonunkat kizárólag saját produkciókkal feltölteni, de ezt a megoldást 
nem is vállalnám szívesen. Szándékaim szerint, az intézményen kívüli művészeti élet legjobb és 
legígéretesebb alkotóival kell – az ő igényeik szerint – együttműködnünk. Hiszek abban, hogy a 
művészek összessége egy olyan nagy zárt közösség, amelyen belül a Trafó meghatározó hely, ahol a 
kiemelkedő eredményeket látványosan be lehet és be kell mutatni. Ha ez a közösség jó kondícióban 
van, akkor a Trafónak is könnyebb izgalmas programot összeállítania. Amennyiben a terület 
szervezetlen, alulfinanszírozott vagy megszűnik körülötte a kreatív környezet, akkor vajmi kevés 
lehetőség marad nekünk, hogy izgalmasak, vonzóak legyünk. Előbb vagy utóbb ez az állapot megjelenik 
nálunk is. Mi lakmuszpapír vagyunk, jelezzük a változásokat. 

• A Trafó és a művészi közösség kapcsolata 

A Trafó a folyamatokba több módon képes beavatkozni, de mindig csak indirekt módon, bár szerintem 
ennek az intervenciónak soha nem szabad közvetlennek, meghatározó jellegűnek lennie, még jó 
körülmények esetén sem. Inkább rásegítőnek kell mutatkoznunk a problémák kezelésében, de soha nem 
szabad elvenni, de még korlátozni sem az alkotó szabadságát, közösségének cselekvőképességét. Az 
alkotás mindig szabadság. Felnőttként kell kezelni a művészt, maximum támogatni/fejleszteni lehet 
önállóságát, életrevalóságát és realitásérzékét! Érdekünk a kreatív klíma megőrzése, állandó ésszerű 
fejlesztése. Így munkám egyik fontos területe a művészek lehetőségeinek tágítása, új perspektíváinak 
feltárása. A művészeket nekünk kell helyzetbe hoznunk! 

• A Trafó és a kőszínházi struktúra 

Annak ellenére, hogy a két szféra munkaterülete kevés ponton érintkezik, mi ezeket a pontokat 
folyamatosan tágítani szeretnénk, és nyitottak vagyunk az együttműködésre. Szerepeltek az Örkény 
Színház művészei a The Tiger Lillies egyik estjén; a nálunk több mint 30 előadást megért A Jég – némi 
szereposztásbeli átalakítás után – tovább folytatja diadalútját a Nemzeti Színházban; jó néhány külföldi 
produkciót vittünk el a Tháliába. De voltunk a Katona József Színház által szervezett Európai Uniós 
Színházak Fesztiváljának egyik helyszíne: a Royal Shakespeare Company játszotta nálunk a Téli regét. Az 
effajta együttműködést célszerűnek tartom minden olyan esetben, amikor a hazai innováció 
lehetőségei javulnak, vagy egyszerűen elősegíti az előadóművészet egészének fejlődését. 
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Már korábban kifejtettem, hogy nem tekintem célomnak, hogy a nálunk felbukkanó tehetségeket a 
Trafóhoz kössem. Amennyiben valakire felfigyelnek, és/vagy megelégeli a nehéz projekt alapú világot, 
és tovább/ki/feljebb akar lépni, azt sikernek tekintem. Hiszek az innováció fontosságában, ennek pedig 
része az, hogy a nálunk bizonyított művészek bekerülnek a hazai vérkeringésbe. 

• A Trafó és a táncszakma 

A Trafónak mindig is fontos volt a táncművészet, és a jövőben is egyik meghatározó pillére lesz 
programunknak. Ahogy eddig, az elkövetkező öt évben is minden olyan programot meg fogunk 
valósítani, amelyre reális lehetőségünk van.  

A Trafó és a MU Színház a magyar kortárs tánc legszínvonalasabb alkotásainak és alkotóinak 
elismerésére és népszerűsítésére 2005 őszén szakmai díjat alapított. A XX. századi európai modern 
táncművészet legjelentősebb újító személyiségéről, Lábán Rudolfról elnevezett elismerés odaítélésére az 
alapítók olyan független esztéták, kritikusok és szakújságírók közösségét kérték fel, akik évek óta 
rendszeresen elemzik, értelmezik és népszerűsítik a kortárs tánc-szcéna jelenségeit. A legjobbak közé 
sorolt koreográfiák alkotói közül ketten pénzjutalomra számíthatnak, az elismerést alapító két fővárosi 
színház felajánlásának köszönhetően a fél- és másfélmillió forintos összeget a művészek következő 
előadásukhoz használhatják fel. 

A hazai táncszakma egyik fontos fejlesztője a Trafó épületében működő Műhely Alapítvány, amely 
napjainkban elsősorban a fiatal generációra koncentrál. Az alapítvány fontos szakmai kérdésekben 
egészíti ki a Trafó tevékenységét, három nemzetközi tánchálózatnak is oszlopos tagja, és az így 
kialakított csatornákon keresztül a művészeket több hetes és hónapos külföldi munkához juttatja, új 
perspektívát nyújt számukra és segíti őket, hogy ne csak hazai lehetőségekben gondolkodjanak, de 
képesek legyenek kapcsolódni a kinti világgal. Mára az alapítvány Talló Gergely vezetésével komoly 
szakmai tekintélyt vívott ki magának. Mi minden olyan információt, kapcsolatépítési lehetőséget, 
amelyet nincs időnk feldolgozni, kezelni, de a táncosok szempontjából kiaknázásukra feltétlenül szükség 
van, átadunk nekik.  

• A Trafó és a közönség 

Az alkotások eljuttatása a közönséghez munkánk alfája és omegája. Közvetítők vagyunk. Ha abból 
indulunk ki, hogy a Trafó az új gondolatok és kifejezésformák helye, elengedhetetlen a fiatal közönség 
bővítése, az új generációk folyamatos bevonása. Ez a program állandó felülvizsgálatával jár, amihez 
pedig állandóan keresnünk kell a legalkalmasabb eszközöket. Figyelnünk kell projektjeink lehetséges 
befogadói közegét, hozzá kell igazítanunk produkcióink műfaji sokszínűségét, a nehezebb és könnyebb 
alkotások megoszlását, a magyar és külföldi művek arányát, továbbá azokat a kulturális hagyományokat 
és feltételeket, amelyek között működnünk kell. Mivel erős a kulturális kínálati piac, a közönség és a 
művek közötti kapcsolatban egyre dominánsabb a személyes, egyedi profil és a marketing egyedi 
használata. 

• A projekt alapú szemlélet 

Számomra továbbra is meghatározó, hogy a Trafóban munkatársaimmal a projekt rendszerű 
vállalkozások számára maximálisan professzionális hátteret teremtsünk. Egy-egy jól sikerült és a 
nemzetközi színvonalat elérő hazai produkció sikere az alkotóközösség számára inspiráló, ösztönzően 
hat mindenkire. Még akkor is igaznak gondolom ezt, ha a hazai független alkotók döntő hányada 
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meglehetősen gyenge infrastrukturális háttérrel rendelkezik. Éppen ezért törekednünk kell a Trafón 
kívüli professzionális munka hátterének fejlesztésére is, mégpedig abból a megfontolásból, hogy a 
művészek számára a lehető legoptimálisabb és ösztönző együttműködés valósulhasson meg. Ez annyit 
jelent, hogy a Trafó ugyanolyan lehetőséget próbál biztosítani a hazai alkotóknak, mint az 
ideérkező külföldieknek.  
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KONKRÉT TERVEZÉS ÉS ANNAK FELTÉTELRENDSZERE 2012-2017 

 

MISSZIÓ 

 

Munkám központi gondolata a kortárs művészet szocializációs munkájának következetes folytatása, 
alkalmazva azt az összetett eszköztárat, amelyet lassan egy évtizede fejlesztünk falainkon belül és kívül, 
és amelyet az eddigi eredmények, szakmai elismerések visszaigazolnak. 

Irányításom alatt a Trafó továbbra is nyitott, szisztematikus és a világra érzékeny marad. Ezután is 
olyan munkatársaim lesznek, akik maximálisan figyelik a világot, járják a helyeket és követik a 
legfrissebb munkák létrejöttét, utóéletét. Mindent megteszünk azért, hogy néző és művész egyaránt 
elmondhassa: tudja, mi történik a világban és itthon, követni képes a művészeti élet újdonságait, az 
értékeket megújító változásokat, anélkül, hogy az ország határait el kellene hagynia. Továbbra is 
biztosítjuk a külföldi tendenciák értelmezéséhez a szakmai segítséget, és ezután is hatékonyan 
támogatjuk a magyar művészek csatlakozását a nemzetközi párbeszédhez. 

A program összeállításánál az elkövetkező öt évben változatlanul figyeljük a hazai folyamatokat, és a 
készülő produkciók alakítják, formálják a műfajok közötti aktuális arányokat. Természetesen oda 
helyezzük a hangsúlyt, ahol több érdekes, bemutatásra érdemes alkotás születik és ér el sikert. Nem 
szabad megállni, hanem keresni, változtatni és megmutatni kell az új utakat: a közönség akkor jön 
hozzánk, hiszen ezzel a profillal ismertek meg bennünket. 

Friss tapasztalat, hogy az intézményen kívüli művészek helyzete ma sok szempontból kritikus. 
Ennek egyik üzenete számunkra az, hogy az ésszerűség határain belül a hazai művészek számára az 
eddigieknél több lehetőséget biztosítsunk. Erre már a 2011-es évben is törekedtünk, és ezt a 
jövőben is folytatjuk.  

Remélem, hogy ismét módunkban lesz újabb EU-s hálózati/partneri pályázatokban részt venni. 
Ennek három hozadéka van:  

• további anyagi forrásokat biztosít az intézménynek, 

• a hálózati kapcsolatrendszeren keresztül értékes szakmai információkhoz tudunk hozzá jutni, 

• a hazai művészek számára nemzetközi projektekbe való belépésre ad módot, ami teljesen új 
perspektíva számukra.  

Jövő évados terveink között szerepel, hogy folytatjuk a Képek Ideje / Temps d’Images fesztivált újabb uniós 
források megerősítésével, mert ez a sorozat itthon már jelentős hagyománnyal rendelkezik, védjeggyé 
vált. Új partnerek bevonásával, az (új cirkuszi lehetőségek fejlesztésével és a műfaj promotálásával 
foglalkozó francia) Hors le Murs támogatásával újra szeretnék indítani a Circle Around újcirkuszi 
hálózatot. 
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A misszió megvalósításához kapcsolódó új eszközök 

A technológia, a tudomány és az internet korában élünk. Mind több technológiai elem jelenik meg a 
művészetben is. Robot, video, virtualitás, interaktív audiovizuális technológiák tucatjait alkalmazza ma 
már a művészet minden ága. Lassan már nincs olyan pillanata az életnek, ahova ne tört volna be az új 
technológia és a hozzá tartozó szemlélet. A fiatalok lassan nem is ismerik a plakátot, a szórólapot, de 
annál inkább az internet és a közösségi site-ok világát. Egyéni nyelvük alakult ki, saját informális 
csatornáik épültek ki. Szinte minden az on-line-ról szól. Olyan új művészeti ágak jelennek meg, 
amelyek a virtuális térre épülnek, és ma már a közvetlen beavatkozás, a kreatív-aktív hozzájárulás nélkül 
a fiatalokat szinte lehetetlen megszólítani. Az elkövetkező évek kihívása ez, mind művészi, mind 
marketing értelemben.  

Új korszak kezdődött, a tempó fokozódik. Fel kell venni ezt a ritmust, különben a távolság a 
művészet/a művészek és az új generáció között nőni fog. Pár hónapja már ennek szellemében indult el 
az új honlapunk, összefűzve a trafós blogunkkal, melynek írásába is szeretnénk bevonni a fiatalokat. 
Olyan művészeti pályázatokat szeretnénk meghirdetni – más (társ)intézmények bevonásával –, 
amelyeknek eredménye az újfajta tudás és szemlélet alkalmazása új művekben. 

Azt tapasztaljuk, hogy annak a külföldi művészgenerációnak, amelyik a nyolcvanas-kilencvenes években 
a Trafóval szinte párhuzamosan indult, egyes képviselői ma már híres, megbecsült és 
drága(=megfizethetetlen) sztárok, mások teljesen új, missziónktól eltérő irányokat vettek fel, róluk le 
kell mondanunk. Felnövekvőben van azonban egy olyan új nemzedék, amelyik a kortárs művészet 
főáramába ugyan még nem került be, vagy annak egyelőre még csak a határmezsgyéjére lépett. Az ő 
meghívásuk és bemutatásuk megkerülhetetlenné vált. A külföldiek esetében sok nehézséggel kell 
számolni: az általuk kialakított formanyelvek, valamint a más életkörülmények okán a mienktől eltérő 
témafeldolgozás és szemléletmód kerülhet gondolkodásuk fókuszába. Az eltérő élethelyzetből fakadó 
tapasztalatok a magyar közönség számára nehezen értelmezhetőek és kontextualizálhatóak. Ennek 
kibontása és feldolgozhatóvá tétele új és komoly kihívást jelent(het) a Trafónak. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy ez a problémakör már a jelenlegi programunkban is érzékelhető. Így az előadásokhoz 
és kiállításokhoz kapcsolódó elő- és utófoglalkozások, felkészítő programok szerepe felértékelődik, 
hangsúlyosabbá válik. 

A jövőben a szerkesztés egyik új elemeként több olyan hazai és külföldi produkciót emelünk be a 
programba, amely elsősorban a fiatalok, a középiskolások számára lehet érdekes. Ehhez illesztjük 
beavató programjainkat. Így kialakul egy második, úgynevezett oktatási repertoár, amely a fiatalok 
számára garantáltan színvonalas, igényes és valóban vonzó előadásokat biztosít. Régi tapasztalatunk, 
hogy csak folyamatos, izgalmas meglepetésekkel bővelkedő dialógusban lehet ezt a közönségréteget 
lekötni, formálni és köreinkhez kapcsolni. Ehhez a munkához lökést adott a Főváros 2011-es oktatási 
pályázata, új perspektívát nyitva előttünk. Ebben a munkában számítunk a tanárok és a beavató terület 
szakmai munkatársaira is. 

A fiatal közönség (kortárs) kultúrafogyasztóvá formálása fontos feladat, ehhez új eszközöket is be kell 
vetnünk. Az új városi kultúrára építő eseménysorozatot (vj, dj, városi tánc, koncert, meglepő szcenika, 
videó és az előadóművészet amalgámja) szervezünk. Intenzív, a jelenleginél fiatalosabb karakter 
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felvállalása ugyan ma nem könnyű feladat, mégis határozott véleményem, hogy meg kell tenni ezt a 
kísérletet.  

A programszerkesztés magyar lehetőségei 

Mint azt már korábban kifejtettem, a Trafó azt mutatja meg, ami a hazai alkotóközösségben 
kitermelődni képes. Mi – eltekintve egy-két kivételtől – egy alulról induló folyamatnak vagyunk egy 
adott pillanatban fontos állomása. Lényeges feladatunk felmutatni és hirdetni, hogy a művész, akinek 
bizalmat szavaztunk, hol tart, milyen erényeket képes megcsillogtatni. A hazai alkotók esetében 
elsősorban azokkal tudjuk elképzelni a jövőben az együttműködést, akiknek már van 
ügyintézői/menedzseri tapasztalata, és akiknek a profilja illik a missziónkba. 

A Trafó egy teljes produkció létrejöttének önálló finanszírozására ritkán képes. Ebből adódóan 
elsősorban koprodukciós partnerként képes csatlakozni bármely terv megvalósításához. Néhány kisebb 
volumenű projekt teljesen önálló finanszírozásának gyakorlatát a jövőben is fent tudjuk tartani. A 
nagyobb projektek finanszírozásában eddig is jelentős szerepet vállaltunk, ahogyan a jövőben is 
tervezzük, hogy anyagilag stabilizálni tudjuk az alkotói folyamatot, ugyanakkor anyagi szerepvállalásunk 
bizonyos felelősségvállalást és kiállást is jelent irányukban, amit a művészek jogosan várnak el tőlünk. 
Határozottan elő akarjuk mozdítani a határon átnyúló koprodukciókat, mert az forrásbevonással jár a 
területen, és segíti a hazai művészek itthoni elfogadását.  

Az utóbbi években a független terület egyre szorosabbá fűzi kapcsolatait a határon túli, magyarok 
lakta területek művészeti csoportjaival is. Az együttműködés új lehetőségeket, perspektívákat teremt. 
Olyan produkciók is születnek, amelyeknek számíthatunk trafóbeli bemutatkozására is. Kapcsolataink 
vannak Kolozsvárral (Bársony Júlia és a Harmadik Hang Háza a Trafó és a kolozsvári Colectiva A 
közös projektjében dolgozott együtt helyi egyetemistákkal és Albu István színész/rendezővel), 
Marosvásárhellyel (a Yorick Stúdió részt vett a DunaParton) és legrégebben a Nagy József nevével 
fémjelzett magyarkanizsai műhellyel (utoljára a W_est-Where uniós projekt keretében).  

Együttműködő partnereink, akikkel már hosszabb idő óta dolgozunk együtt, és akikkel 2012-
ben újabb produkciókat tervezünk: 

Táncban 

• Frenák Pál társulata 

• Fehér Ferenc 

• Hámor József - Maday Tímea 

• Badóra társulata 

• Természetes Vészek Kollektíva 

• Budapest Tánciskola 

• Gál Eszter/Kontakt Budapest 

• BLOOM! 

• Réti Anna 

• Kun Attila 

• Artus 
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Színházban: 

• Krétakör 

• HOPPart társulat 

• Kárpáti Péter 

• Panodráma 

• Pintér Béla és társulata 

• Kálmán Eszter 

• Mundruczó Kornél 

• Természetes Vészek Kollektíva 

• Tünet együttes 

• Maladype társulat 

Gyerekszínházban 

• Forte Társulat 

• Kálmán Eszter 
 

Külföldi lehetőségek. 

Külföldi produkciók létrehozására általában ritkán vállalkozunk, akkor is legfeljebb koprodukciós 
partnerként. A jövőben sem lesz ez másképp. Külföldi előadások meghívását külföldi intézetek, 
alapítványok és pályázatok több-kevesebb támogatása mellett tudjuk megvalósítani. A külföldi 
programok szerkesztésével már eddig is próbálkoztunk Európán túli kultúrák kortárs 
eredményeinek megismertetésével. Elsősorban a gazdasági életben mind meghatározóbb régiókra és 
országokra gondolok, mint például Kína, Vietnám, Thaiföld, Hongkong, Japán, a Kaukázus, a Közel-
Kelet vagy Dél-Amerika. Egyszerre tapasztalunk érdeklődést és távolságtartást, mert számunkra 
kulturálisan szinte ismeretlen/értelmezhetetlen ez a világ, de ezt a tőlünk még idegen világlátást, 
mentalitást és a hozzá kapcsolódó szaktudást érdemes közelebb hoznunk a nézőkhöz, bemutatnunk a 
közönségnek. 2013-tól a kortárs művészek új generációjának bemutatása kap főszerepet a külföldi 
válogatásokban, ami számos kihívással jár. 

Konkrét tervek a 2012-es évre 

Táncban 

• Constanza Macras (Németország/Argentína) 
 
Nemzetközi koprodukcióban készülő új, romákkal foglalkozó darabjának magyarországi 
bemutatója – közvetlenül a Wiener Festwochenen történő ősbemutató után. A készülőben lévő 
darabból még nem tudunk részletet bemutatni. / www.dorkypark.org 
https://www.youtube.com/watch?v=HwMvXuSZ5Mw 
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• Rosas (Belgium): Fase / www.rosas.be 

A Bartók/Mikrokozmosz tavalyi sikere után egy másik korai Anne Teresa De Keersmaeker-darab 
látogat el hozzánk – amelyben a legendás táncos-koreográfus maga is fellép! A két táncosra írt 
koreográfia Steve Reich minimalista zenéjére reflektál: a repetitív szekvenciák finom 
változásaiból, az együtt és külön mozgásból felépülő szerkezet egyszerre nyűgöz le óramű-
pontosságú kidolgozottságával és elemi erejével. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Vs3wFNtqdAs&feature=related 

• Emanuel Gat (Franciaország): Brilliant Corners / www.emanuelgatdance.com 

A Brilliant Corners  Thelonious Monk jazz-zenész 1957-es albumának címe. Monk zenéje sehol 
nem jelenik meg ennek az előadásnak a során, mégis sok tekintetben nagyon is jelen van benne. 
Mindig is végtelen inspirációt kaptam a belőle a „tánccsináláshoz”. (Emanuel Gat)  
https://www.youtube.com/watch?v=hLYes-EdlO4 
 

• DV8 (Egyesült Királyság):Can We Talk About This? / www.dv8.co.uk 

A 2011 őszén Ausztráliában bemutatott előadás témája a multikulturalitást érintő jogszabályok, 
a szólásszabadság, a cenzúra: Salman Rushdie könyveinek 1989-es elégetésétől Theo Van Gogh 
holland filmrendező meggyilkolásán át a Mohammed-karikatúrák körüli 2005-ös botrányig sok 
esemény történt az utóbbi évtizedekben, amelyek a kultúrával, művészettel és a 
szabadságjogokkal kapcsolatos politikát alakítják. 
https://www.youtube.com/watch?v=9DIXjSPSTxo 

• Kidd Pivot (Kanada): Dark Matters / www.kiddpivot.org 

Az 1970-es születésű Crystal Pite Kanada egyik legújítóbb szellemű koreográfusa. 1996-ban 
csatlakozott a William Forsythe vezette Ballet Frankfurt társulatához, 2001-ben Vancouverbe 
visszatérve alapította meg saját társulatát Kidd Pivot néven. Készített darabot a Netherlands 
Dance Theatre, a Ballett Frankfurt, a Les Ballets Jazz de Montréal és számos más társulat, 
valamint független táncosok számára. Az univerzumban létező „sötét anyag” semmilyen 
műszerrel sem figyelhető meg, csupán a környezetére gyakorolt hatásából következtetnek a 
jelenlétére. Kozmikus szél, titokzatos működésű matéria. Crystal Pite koreográfus Dark Matters 
(Sötét anyagok) című előadásában ezt az ismeretlen szubsztanciát állítja párhuzamba az emberi 
testben és lélekben munkáló rejtélyes erőkkel.  
http://www.youtube.com/watch?v=hzWvkcRH8C8 
 

• Jerôme Bel (Franciaország): Pichet Klunchun and myself / www.jeromebel.fr 
 

A világot már széltében és hosszában bejárt, mindenütt hatalmas sikert arató előadás az ázsiai 
tradíciónak és az európai kortárs koreográfiának, a kultúrák közötti mentalitásbeli különbségnek 
állít groteszk/görbe tükröt. Míg a lenyűgöző, ázsiai Pichet Klunchun elképesztő minőségben 
táncol, vitázik és érvel, addig Bel reakciója tipikus európai válasz. A szokatlan dialógus során a 
gondolatok szuperszonikus gyorsasággal száguldoznak a két résztvevő között, a világ 
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kultúrájának értelmezése hihetetlenül érdekes megvilágításba kerül. A párbeszéd konklúzióját 
pedig maguk a nézők vonhatják le. Olyan érzése támad az embernek, ahogy nézi a darabot, 
mintha a világ kitágulna, mintha az összefüggéseket az ember egyszerre távolról és közelről 
látná. 
http://www.youtube.com/watch?v=1rnu60IsgDM&feature=related 

• Hiroaki Umeda (Japán) / www.hirokiumeda.com 

1977-ben született és jelenleg Tokióban él és dolgozik. Már a Nihon Egyetemen (Japán) végzett 
fotóművészeti tanulmányai alatt is nagy érdeklődést mutatott a klasszikus és hip-hop tánc iránt, 
mielőtt létrehozta a vizuális művészetek és a csúcstechnológia hatására saját stílusát. A finn 
táncosokkal előadott első csoportos darabja óta (2008) koreografál más táncosokat is. Emellett 
elkezdte kiegészíteni szóló projektjeit videó- és hanginstallációkkal. Hiroaki több szinten 
gyakorolja művészetét: koreográfus, táncos, hang-, kép- és fénytervező. Munkája egyszerre 
minimalista és radikális, kifinomult és heves, mindemellett szoros kapcsolatot ápol a kortárs 
japán művészet gyökereivel. 
http://www.youtube.com/watch?v=gMJhMxtlsig 

• Sankai Juku (Japán) / www. sankaijuku.com 

A Sankai Juku társulat 1980-ban lépett fel először Európában, és franciaországi debütálásuk 
fogadtatását sokan a Bali szigeti színház harmincas évekbeli párizsi fellépésének hatásához 
hasonlították. A kéthetesre tervezett vendégszereplésből végül négyéves tartózkodás lett. Azóta 
a társulat párhuzamosan japán és párizsi központtal működik, és rengeteget turnézik mind 
Európában, mind Amerikában. Magyarországon eddig egyszer voltak, a leglátványosabbnak és 
legreprezentatívabbnak tartott Unetsu című 1986-os produkciójukat adták elő. 
http://www.youtube.com/watch?v=gw8FOuw6_UU&feature=related 

Cirkuszban 

• ieto (Franciaország): ieto / www.ieto.fr 

Gyönyörű, megindító, magával ragadó és veszélyes. Néhány deszka, pár méter kötél, mechanikai 
és statikai alapismeretek:, kötéltánc, utcatánc, pantomim és komédia. És persze két briliáns 
akrobata. 

http://www.youtube.com/watch?v=SM4_RzW_LfU&feature=related 

• Cirque Invisible (Franciaország) 

Leírhatatlan kecs és báj, magával ragadó szépség, megejtő eredetiség. Extravagáns kosztümök, 
különös alakok, bicikliző csontvázak, örült bűvészek, különös kávéfőzők, gyönyörű 
kötéltáncosok, kígyók és lovak, esernyő alakú halak és hal formájú esernyők. Minden változik, 
minden átalakul. Victoria Chaplin (Charlie Chaplin lánya) és Jean-Baptiste Thierrée, a kortárs 
cirkusz két élő legendájának színpadán. 
http://www.youtube.com/watch?v=0opruyoWnkw 
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• Groupe Acrobatique de Tanger / Zimmerman & de Perrot (Marokkó-Svájc): 
Chouf Ouchouf / www.zimmermanndeperrot.com 
 
Ha tizenkét tangeri akrobata találkozik két tapasztalt svájci művésszel, akkor a végeredmény 
elképesztő. találékonyság, lenyűgöző hajlékonyság, rendkívüli állóképesség, szellemesség, emberi 
piramis. Marokkó a javából. 
http://www.youtube.com/watch?v=8szD3cBpRiI 
 

• Cie 111 (Franciaország): Sans Objet / www.cie111.com 
 
„Azt szeretném, ha az emberek megismerkednének valami gyökeresen ismeretlennel, 
legyen az egy különleges tér vagy egy színpadra helyezett olyan tárgy, amit fel tudok 
ruházni a mozgás és a cselekvés képességével.” (Aurélien Bory, rendező) 
http://www.youtube.com/watch?v=cq_GbqlS3v4 

Színházban 

• Muta Imago (Olaszország): Madeleine / www.mutaimago.com 
 
A három fiatal művész, Claudia Sorace rendező, Riccardo Fazi dramaturg és Massimo 
Troncanetti díszlettervező már visszatérő vendég nálunk, 2010-ben (a+b)3 című előadásukat a 
Képek ideje / Temps d’Images fesztivál keretében mutatták be. Az álom és a félelem a 
Madeleine világának az alkotóeleme az alkotókkal, a vetítésből, trükkökből, a 
visszatükröződésekből álló díszlettel együtt. A köddel, a füsttel és a széllel együtt.  
http://www.youtube.com/watch?v=Gs0_DlEEKtE 
 

• Space (Hollandia-Magyarország): Cunami és Felhő / www.spaceworld.nl 

A valóság és a fikció határait feszegető és a dokumentarizmus illúziójának megteremtésével 
kísérletező Space társulatot a holland-magyar házaspár, Ardai Petra és Luc van Loo alapította, 
akik a koncepció kidolgozása és a rendezés mellett általában főszereplőként vannak jelen a 
gyakran szokatlan helyszíneken játszódó, kép- és hangtechnikát kreatívan alkalmazó 
előadásokban. 
http://www.youtube.com/watch?v=IlBlEZbz6ew 
http://www.youtube.com/watch?v=SPLdtAWG7Uw 

• Philippe Quesne/Vivarium Studio (Franciaország): Big Bang / www.vivariumstudio.net 
A planktontól a posztmodernig egymást követő képszerű jelenetek, melyekből kialakul egy 
meglehetősen szubjektív, de tisztán kivehető evolúciós sor: törésvonalak, találmányok, 
deformációk, kihalások. Philippe Quesne (aki már volt itt A sárkányok melankóliájával 2009-ben) 
és a 2003-ban – színészekkel, képzőművészekkel, táncosokkal, zenészekkel és egy kutyával – 
alapított Vivarium Studio mechanikus munkával és laboratóriumi aprólékossággal keresi a 
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válaszokat például olyan kérdésekre, amelyek a drámai műfaj alapvető konvencióit kérdőjelezik 
meg. 
http://www.youtube.com/watch?v=obGgLFIgg8Q 
 

• Chelfitsch/Toshiki Okada (Japán): Hot Pepper /www.chelfitsch.net 
http://www.youtube.com/watch?v=8YMZAM1aF5w 
 

• Teatro Circo Price (Spanyolország) / www.teatrocircoprice.es 
http://www.youtube.com/watch?v=xyW1TXd0Nwk 

 

Gyerekszínházban 

• TPO (Olaszország): Butterfies/ Farfalle / www.tpo.it 
Hogyan lesz a gubóból színes lepke? Újabb interaktív, gyermekeknek szóló előadás az a olasz 
társulattól, melyben egy csodálatos botanikus kertben bolyongva fedezhetik fel a gyerekek a 
gubók átalakulását. 
http://www.youtube.com/watch?v=Zc0IFXSr4FA 

 

Az elkövetkező évadokban a sorozatokat még hangsúlyosabbá tesszük, mert az előadások tematikus 
összefűzése komolyan hozzájárul a kontextusok, összefüggések mélyebb megértéséhez, és a figyelmet 
koncentráltabban irányítja/fókuszálja az adott produkciókra. Azt már a zenei sorozatok esetében 
megtapasztaltuk, hogy így könnyebb itthon még ismeretlen társulatokat beemelni a már 
ismertek/elfogadottak közé. Következő lépésként pedig majd beépítjük a fiatal magyar társulatokat is a 
láncba. A hazai marketing lehetőségek és a túltelített piac, valamint a differenciálatlan médiaérdeklődés 
kényszeríti ki az efféle (rendhagyó?) megoldásokat.  

Tervezett sorozataink  

• A hazai táncélet motiválására indított 200% tánc sorozat folytatása. A koncepció egyszerűen a 
táncszerető közönség azon rétegét célozza meg, amelyiknek fontos a ritkán látható szakmai 
profizmus, a dinamika és a magas szintű tánctudás. A sorozat célja a tánc iránt érdeklődők 
bázisának növelése. A sorozatba be nem sorolható produkciókhoz szakmai érvekkel és a 
marketing eszközeivel visszük át a közönséget. 

• Új cirkusz sorozatunk célja a kreativitást felmutató, de kétségtelenül szórakoztató műfaj 
legjobbjait bemutatni a hazai közönségnek és szakmának. Ez a műfaj nagyon nehezen talál 
magára Magyarországon (szemben Európa más vidékeivel), és igazi misszió az itt felgyülemlett 
innováció bemutatása. A kortárs cirkuszművészet sok tekintetben közeledik a színház látvány- 
és témavilágához, de ehhez még elképesztő kreativitás is társul. Az ilyen előadások bemutatása 
révén ez az új esztétika remélhetőleg nyomot hagy a nézőkben. A cirkuszi előadások nézőit egy 
kicsit nyitottabb attitűd jellemzi, hiszen a cirkusz műfaja meglepetésekben gazdag. Fiatalok 
jutnak el a Trafóba, és megszokják a közeget, rájönnek arra, hogy itt mindig történik valami, 
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megbarátkoznak a hellyel, és reményeink szerint más műfajú eseményeken is viszontláthatjuk 
őket. 

• Zenei sorozatból több is van:  

• Voices: az énekes dalszerző hagyomány új, fontos képviselői sokan vannak, de szinte senki 
nem jut el közülük Magyarországra. Ezen próbál változtatni a sorozat. 

• Az Indiai Klasszikus Zene Mesterei: a 13. résznél járó sorozat 7 évvel ezelőtti indulása 
óta folyamatos teltházat vonz, és az évek során a szakmában oly szinten vívott ki elismerést 
világszerte, hogy nemcsak tudnak róla, hanem az egyik legjobbnak is tartják az Indián kívüli 
mezőnyben. A sorozat indulásáig - Ravi Shankar és Sultan Khan koncertjeit leszámítva- 
nem léptek fel Magyarországon a legjelentősebb előadók. 

• Gift: szakrális zenei sorozat. Amennyiben a szakrális zenéről elfogadjuk, hogy nem csak a 
kereszténység zenéje, máris illeszthető az alapkoncepcióba: hiánypótlás és a legmagasabb 
minőség bemutatása. A sorozat sikerét ezért nem volt nehéz megjósolni. 

• Inspiration from Above: A skandináv országok (ide értve Izlandot is) zenéje teljesen 
sajátos, és nagyon sok a kiemelkedő minőség. Miért ne hallhatnánk őket itthon is? 

• Youngblood Series: Annyit hallgattuk a fiatal generáció panaszait, amiért itthon alig 
tudnak kurrens indie együtteseket hallani élőben, hogy a színtér meghatározó helyszínét, a 
British Councillal karöltve, Nagy-Britanniát vettük a sorozat célpontjába. 

Ahol össze tudjuk kapcsolni a külföldi előadót magyarral, meg is tesszük, mert nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy meglegyen az összehasonlítás, a tanulás és az információcsere lehetősége. 

• Japán sorozat – 2012 ősz: a kimagasló minőség programjai. Japán kortárs kultúrája ritkán kap 
lehetőséget nagyobb ívű bemutatkozásra. Pár kisebb társulat ellátogatott már Budapestre az 
elmúlt évben, és feltűnt hogy ismét komoly az érdeklődés a távoli ország művészete iránt. 
Tárgyalunk a Sankai Jukuval (tánc), a Chelfitsch-csel (színház), Hiroaki Umedával (tánc és új 
média) és Ryoji Ikedával (zene). 

• Képek Ideje fesztivál / Temps d’Images: 2012 tavaszán nyolcadik alkalommal kerül 
megrendezésre a Képek Ideje fesztivál az előadóművészetek és a mozgókép sokféle kapcsolatát 
vizsgáló, feldolgozó, illusztráló, bemutató sorozat, amelyet az Európai Unió kulturális 
pályázatából finanszíroztunk 2011-ig. A 10 kiemelkedő jelentőségű európai szervezet közösen 
hoz létre, forgalmaz és cserél előadásokat, információkat, alkotókat és projektterveket. A 
network egyik alapítója az ARTE (német-francia) kulturális tévécsatorna, amely nemcsak 
filmtermését bocsátja ingyen partnerei rendelkezésére, hanem számtalan módon promotálja az 
eseményt, melynek híre így évről évre eléri az európai értelmiséget. A rendezvénysorozat 
elnevezése immár branddé vált, táncos, színházi, zenés csapatok és vizuális művészek szerte 
Európából keresik a lehetőséget, hogy megjelenhessenek az eseményeken. Pályázaton alapuló 
együttműködésünk második szakasza 2011-ben lezárult, de a hálózat saját forrásokra és az 
ARTE támogatására támaszkodva dolgozik tovább 2012-ben, reményeink szerint jövő évtől 
ismét uniós támogatással megerősödve.  
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• A szintén uniós támogatással készülő In Charge kiállítási- és workshop projekt azt vizsgálja, 
hogy Európában és Ázsiában mi a szerepe a vizuális művészeteknek és a designnak a politikai 
mozgalmakban; illetve hogy miként befolyásolja ezen művészeti ágak alkalmazása a politikai 
folyamatokat és a politikáról való gondolkodást. 

• Speciális közönségnevelő/közösségépítő/oktatási sorozataink, mint a Különóra, a 
közönségtalálkozók, a szabadegyetem és a Beavató Program folytatódnak. Egy ilyen, saját 
módszertan mentén dolgozó oktatási program (mint a miénk) során nem csupán a 
középiskolások válnak beavatottá, hanem fokozatosan beavatódik az intézmény maga – 
megtapasztalja azt, hogy hogyan képes infrastrukturálisan együttműködni egy oktatási részleggel, 
ami más ritmusban működő intézmények (iskolák) szempontjait emeli be a mindennapi 
működésbe. Az oktatási program működtetése a Trafó számára a mindenkori működés és 
célrendszer folyamatos újragondolását serkentő fontos elem. A beavató program modellezi 
ugyanis azt az ideális helyzetet, amikor az intézmény többlépcsős rendszerben, tényleg 
találkozhat (leendő!) nézőjével, méghozzá olyan formában, ahol kérdésekre (és válaszokra) is 
lehetőség nyílik, ahol nyomon követhetőek a reakciók, szándékok, következmények. 

• DEPARTS hálózat: 10 európai partnerrel még két évig futó együttműködés a tánc terén EU 
finanszírozás mellett 2014-ig. A brüsszeli székhelyű szervezet alapítója és központja a világhírű 
Anna Theresa Keersmaeker koreográfus/táncos irányította PARTS iskola. A hálózat nem 
produkciók létrehozására fókuszál, hanem képzésre, oktatásra – kurzusok szervezésére, 
vendégtanárok meghívására, táncosok, koreográfusok rezidenciához juttatására – használjuk fel 
a támogatás nagy részét. Ugyanakkor minden évben készül olyan táncprodukció is, amelyet 
ebből a keretből tudunk finanszírozni – egy magyar alkotónak teremtünk így új mű 
bemutatására alkalmat. Rendhagyó ez a program a mi gyakorlatunkban, mert nemcsak az 
előadás finanszírozásába vonunk be külső forrást, hanem partnereink támogatásával anyagilag 
képesek vagyunk más szintű, elsősorban hosszú távú együttműködéseket is biztosítani. A 
Budapest Tánciskola és a Trafó kollaborációja elősegíti a képzési lehetőségek szélesítését, a 
Műhely Alapítvánnyal zajló közös munka a művészeknek nyújt keretet kutatási/kísérletezési 
munkára, Gál Eszter és a Kontakt Budapest az improvizációs munkák hátterét biztosítja. A 
támogatások pedig materializálódnak és gyakran láthatóak a Trafó mellett társintézményeinkben 
is: a Bakelitben, a MU színházban, a Sínben vagy a Merlinben. 

• A Trafó felkérést kapott a SPACE uniós hálózattól, hogy csatlakozzon hozzá. A speciális 
projekt fókuszában nem programunk közvetlen gazdagítása áll, hanem a kulturális környezet 
fejlesztése. Magyarországon (Budapesten és vidéken egyaránt) és a határon túli magyarlakta 
területeken (Erdélyben) működő kulturális szervezetek munkatársai számára biztosít lehetőséget 
külföldi fesztiválokon való részvételre. Csoportos tanulmányutakra, kapcsolatrendszerek 
kiépítésére nyújt a hálózat lehetőséget, különböző működési megoldások megismerésére és 
tapasztalatok gyűjtésére. A hálózat képviselői különösen fontos feladatuknak gondolják, hogy a 
fővároson és a határon túli kulturális kezdeményezések munkáját elősegítsék. A Trafó lesz 
ebben a felállásban felelős a résztvevők kiválasztásáért és a programok összeállításáért. Az 
intézmény közvetlen haszna, hogy az utazások során munkatársaink sok előadást láthatnának. 
Ez a program az EU egyik kiemelt projektje.  
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• Kisszínház-sorozat: A 2011-es évadtól a szomszédos épületben „kamaraszínház” sorozatot 
indítottunk. Olyan kamaradarabokat választunk a független mezőnyből – amelyek 
tartalmi/formai szempontból érdekesek vagy akár útkeresők. Így került eddig műsorra FÜGE 
Produkcióval együttműködésben, Kárpáti Péter rendezésében a a Pitbull cselekedetei, vagy a 
HOPParttal kollaborálva a Szörprájzparti. Ezt a sorozatot a 2012/13-as évadtól saját vendéglátó-
terünkben, az alagsori klubban szeretnénk folytatni. Az oszlopokkal (statikai tartószerkezettel) 
erősen szabdalt térben, némi átalakítás után lehetőség nyílik ilyen jellegű, hely specifikus 
kamara-előadások bemutatására. 

 

Képzőművészet 

A Trafó Galéria célja a következő években, miként az eddigiek során is, az hogy kiemelkedő 
minőségű, kísérletező és fontos nemzetközi, illetve magyar kortárs képzőművészetet mutasson 
be, kiállításaival pedig a kortárs képzőművészet aktualitásait ismertesse meg látogatóival, illetve hozzon 
létre értelmezési környezetet a látogatói számára. 

A Trafó Galéria programozása során kiemelkedően fontos szempont az, hogy az elmúlt időszak fontos 
magyar képzőművészeti alkotásait és alkotóit regionális vagy nemzetközi környezetben mutassa be. 
Ennek egyik fontos eszköze az, hogy a Trafó Galéria által szervezett csoportos kiállítások során a 
galéria közönsége egy tematikus keretben tekinthesse meg magyar és nem magyar alkotók munkáit. A 
cél ezen kiállítások létrehozásával az, hogy a magyar kortárs képzőművészet ne elszigetelt módon 
jelenjen meg, hanem regionális, illetve nemzetközi összefüggéseiben váljon tárgyalhatóvá, illetve 
összehasonlíthatóvá.  

Nincs jelenleg Magyarországon másik olyan mobil, illetve közép-nagyságú, intézményként működő 
kortárs művészeti kiállítóhely, amely potenciálisan képes lehetne a nemzetközi kortárs képzőművészet a 
közönség számára is értelmezhető módon és kellő súllyal történő bemutatására – így a Trafó Galéria 
prioritásai közé tartozik az is, hogy olyan nemzetközi képzőművészeti produkciókat mutasson be 
Budapesten, amelyek számára nincs másik csatorna, vagy közvetítő-közeg. 

Elhanyagolhatatlanul fontos továbbá az, hogy a Trafóban bemutatott kiállítások nagy részének 
létrehozásában a Galéria produceri szerepet töltsön be, vagyis hogy megőrizze azt a kreatív 
potenciálját, amely során önmaga erejéből képes kiállításokat generálni, helyzetbe hozni 
képzőművészeket, alkotókat. Ugyanennek a folyamatnak fontos része, hogy partnerein keresztül 
hálózatokat alkotva minél szélesebb körben mutassa be azokat a produkciókat, amik Trafó Galériás 
kiállítások okán jönnek létre. Vagyis nemzetközi pályázatok révén saját tartalmat is exportáljon, és ne 
csak átvegyen, bemutasson már létező produkciókat. 

A galéria kutatási területének egyik fő pontja az, hogy vizsgálat alá kerüljön, hogy vajon létezik-e közös 
jegyekkel, elméleti hátérrel, társadalmi bázissal rendelkező közép-kelet európai művészet, melynek a 
magyar is szerves egészét képezné. Ezen túl pedig a galéria, térbeli adottságait és anyagi lehetőségeit is 
figyelembe véve, szeretné a lokális kontextust is bemutatni, nemcsak a hazai közönségnek, hanem a 
számos errefelé megforduló külföldinek is. 
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A sajátos helyzetben levő magyar középgeneráció képzőművészeinek is szeretne folyamatos 
lehetőségeket biztosítani a munkára a Trafó Galéria, amit jelenlegi keretei között leginkább a számukra 
rendezett önálló kiállítások során tehet meg. 

Ami pedig a galériában bemutatott képzőművészeti műfajokat illeti, a Trafó Galéria egyértelműen azok 
mellett az alkotások mellett tette le eddig a voksát, amelyek a magyar konceptuális művészet 
hagyományába illeszkednek. Illetve olyan művekre, amelyek egyben dinamikus reakciók az aktuális 
szociális, társadalmi problémákra. Ezen művek műfaji spektrumát mindenféleképpen tágítani fogja a 
képzőművészeti fotó műfajának irányába, illetve távlati célként a konceptuális alapokból építkező 
festészet is bemutatkozási lehetőséget kap majd a galéria falain belül. 

 

Hazai partnerszervezetek 

Reményeim szerint tovább folytatódik a Café Budapest, a néhai Budapesti Őszi Fesztivál története a 
Trafóban. Mi minden évben komoly pénzügyi erőfeszítéseket tettünk, hogy a kortárs művészet e fontos 
seregszemléje izgalmas maradjon a fővárosiak számára.  2013-ra a tervezett japán program részeként, de 
célzottan a fesztiválra szeretnénk meghívni a Sankai Juku társulatát, amely egyben a japán sorozat 
nyitó eseménye lenne. További két projekt kiválasztása után fogunk megállapodni a fesztivál vezetésével 
a jövő évi együttműködési és finanszírozási elvekről. 

A másik fesztivál a Nemzetközi Kortárs Dráma Fesztivál, amely november végén - december elején 
hoz hozzánk évről évre érdekesebbnél érdekesebb társulatokat. Mivel a fesztivált létrehozó civil 
szervezet finanszírozása hektikus, csak a dátumot ismerjük, még nem tudjuk, mi áll majd a következő 
fesztivál fókuszában, de tény, hogy szeretnénk folytatni velük az együttműködést. 

A harmadik állandó társunk a Kitchen Budapest, velük közösen szervezzük japán ötlet alapján a 
Bacarobo (buta robot) versenyt. Ez ugyan jelenlegi formájában egyestés program, de jelentős nemzetközi 
együttműködést jelent, mert a jelentkezők egynegyede külföldről érkezik. A különös és vicces, gyerekek 
számára is mulatságos eseményt komoly médiafelhajtás veszi körül, ez pedig az intézmény számára 
fontos és hasznos, legalább annyira, mint a fiatalok magas aránya a közönség soraiban.  

A Műhely Alapítvány a kezdetek óta a próbaterem szakmai munkájának felelőse. A stúdiója nyitott , 
aki betartja az általános szabályokat, ingyen próbálhat. ( A kihasználtság, nem meglepő módon, 100%-
os.) A tánckurzusok továbbra is igen népszerűek, új órát indítani nem lehet már évek óta, csak ha az 
egyik tanár nem tanít már tovább. Ezeknek az óráknak a segítségével sok tánc iránt érdeklődő fiatal 
ismeri meg a Trafót. 

 

Projektekről és a műfaji arányokról 

A megemlített sorozatok és állandó partnerek mellett természetesen a legfőbb partnereink a hazai 
társulatok és alkotók. Mindig egy évre dolgozunk előre. Ennek oka a hazai és nemzetközi 
gyakorlatban gyökeredzik: fenntartói támogatásunkból önállóan nem vagyunk képesek finanszírozni egy 
bemutatót, ezért előre kell dolgoznunk, mert csak így vagyunk képesek a szükséges pénzeket 
megszerezni, megpályázni. A finanszírozás megvalósítása és a projektek egymáshoz illesztése sok időt 
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igénylő, aprólékos feladat. A Trafó a világban kialakult gyakorlathoz illeszkedik az előtervezésnél, ha 
nem így tenne, akkor az évad sokkal többe kerülne, mint az megengedhető, és az intézmény felélné a 
tartalékait. Így a Trafó gazdaságilag sérülékenyebbé válhatna, sokat gyengülne a likviditása. De 
tematikus programszerkesztésre is óvatosan vállalkozhatunk, mert az aktualitás meghatározza a játszási 
időpontot, ami gyakorta súlyos anyagi többletkiadást okozhat. 

Arculatunk két meghatározó eleme a tánc és a színház. Sosem törekedtünk az arányok merev 
betartására. Mindig abba az irányba mozdulunk, amerre éppen lehet. Az elmúlt időszakban 
egyértelműen tapasztalható, hogy színházilag most izgalmasabb korszakot élünk. A Trafó 
megnyitásakor, majd az azt követő közel egy évtizeden át a tánc volt a domináns műfaj. Akkoriban alig 
mutattunk be színházi előadást – nem is volt olyan sok csoport, mint mostanában. Egy nemzetközileg 
is befutott (!) hazai rendező-generáció (Schilling–Mundruczó–Bodó–Balázs) sikerei alapozták meg 
ezt a lehetőséget, a koreográfusokhoz hasonlóan szükségük van az általunk felkínált professzionális 
háttérre. Ezt a tendenciát tovább erősíti az a tény is, hogy a színházban a nemzetközi felkérések jelentős 
tőkebeáramlással járnak együtt. A mostani gazdasági helyzetben ésszerű és célszerű bekapcsolódni, sőt 
erősíteni ezt a folyamatot.  

Az utóbbi öt-hét évben a budapesti táncélet is gyökeresen átalakult. Ma sok helyen léphetnek fel az 
együttesek Budapesten, és ez a megállapítás még nemzetközi összevetésben is igaz. Ennek 
eredményeképpen a tánc közönsége szétaprózódott. Megtartása, illetve újraépítése csak jelentős 
marketingköltség növekedéssel képzelhető el. 

A jövőbeli zenei terveket illetően szándékunk az eddigi irányvonal folytatása a következő prioritások 
mentén: 

• csakis kiemelkedő minőség megjelenítése, egyedi és/vagy hiánypótló programok bemutatása; 

• továbbra is kiemelt szerep jut azon hazai előadóknak, akik a Trafó által képviselt minőséget jelenítik 
meg; 

• továbbra is kapcsolatban maradunk a világ vezető, kortárs profilú intézményeivel, együttműködések 
alapján olyan nemzetközi zenei programot kínálva, amely hazánk ezen a területen meglévő jelentős 
kulturális elmaradottságát abba az irányba mozdítja, hogy közelebb kerüljön a nemzetközi 
vérkeringéshez; 

• annak szellemében dolgozunk, hogy minél több ember élje át, amit az alábbi cikk írója: 
 
„A Trafó a „Voices” sorozat ötödik koncertjére ismét olyan produkciót hozott, amit hallgatva azt érezhettük, hogy 
Budapest a világ zenei körforgásának szerves része.” ( ÉS, 2011. november 8.) 
 
 

Képzőművészet 

 

• 2012 január-február: Thobias Faldt (SWE), Klara Kallstrom (SWE), Surányi Miklós (HU) 
csoportos kiállítása, fiatal képzőművészeti-fotósok, snapshot-esszék. 
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• 2012 március-április: Szabó Dezső egyéni kiállítása. Modellált tájak és természeti jelenségek 
képzőművészeti fotó műfajában. 

• 2012 május-június: lett csoportos kiállítás, kurátor: Páldi Lívia. Trafó társrendezés a lett Solvita 
Kreese-vel. 

 

 

2012 utáni tervek 

 

A 2012 év utáni tervek még nem körvonalazódtak részleteikben, mert azok túlnyúlnak a praktikus 
tervezés határain. Az új előadóművészeti törvény átsorolja a színházi szervezeteket, ez döntően 
befolyásolhatja finanszírozásunkat. Mi azt reméljük, hogy nem esünk ki a kiemelt szervezetek köréből. 
A világban és itthon is szinte évente változnak a művészi divatok, irányok, alakulnak új művészi 
formációk. A kortárs művészet az állandó mozgás, változás világa. Ma nem tudni, mit hoz a holnap. Ez 
fokozottan igaz erre a területre, hisz itt a tempó szélsebes. Mi a jövőt mutatjuk be, és nem látható, az 
miképpen formálódik. Új művészeti ágak tűnnek fel, új divatok jönnek és tűnnek el. Ez egy illékony 
világ. Az sem látható át, milyen tempójú átalakulást eredményez mindezek megjelenése az 
előadóművészetben. Egyre többször hallani, hogy előadásokat mozikban vagy interneten közvetítenek. 
A jövő évben például olyan japán színházi bemutatót tartanak Oriza Hirata és Hiroshi Ishiguro 
Laboratory rendezésében Párizsban, amelyben (emberhez megtévesztően hasonlító) robotok játszanak 
Csehovot. Hol van most és hol lesz akkor a határ? Ez beláthatatlan. Ebben a rohanó világban, egy olyan 
ház, mint amilyen a Trafó, csak azt ígérheti, hogy kitolja az antennáit, és igyekszik lépést tartani a 
fejlődéssel, és mindent elhoz, műfajtól függetlenül, amit fontosnak tart és megfizethetőnek talál. 
Tükröt tart és hangoskodik, amikor kell.  

Változik a világ, és ebben Európa szerepe zsugorodóban van, míg másoké növekszik. Ahhoz, hogy 
ezeket a távoli világokat megértsük, folyamatosan meg kell ismernünk azokat az alkotásokat, amelyek 
közelebb visznek az ottani gondolkodás megértéséhez, mint ahogy ma nem idegen nekünk az angol, az 
amerikai, a francia vagy a német észjárás.  
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2013 

Hosszan írtam már arról, hogy egy olyan intézménynek, mint a Trafó mennyire nyitottnak, flexibilisnek 
és érzékenynek kell lennie, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan kövesse az eseményeket és reagáljon a 
változásokra. Ezért most csak azokat az alkotókat sorolom itt fel, akiknek nyomon követjük a 
munkásságát, és most úgy érezzük, reprezentálják a kort, azokat a törekvéseket, amelyek most fontosak, 
érdekesek, foglalkoztatják az embereket – itthon és külföldön. 

Színházban 

• a HOPPart társulat Büchner és Ödön von Horváth drámákból/szövegekből francia 
koprodukcióban készülő új darabja 

• Mundruczó Kornél lengyelországi rendezésének bemutatása 

• Romeo Castelucci/Societas Raffaello Sanzio (Olaszország) új produkciója 

• She She Pop (Németország) vendégjátéka 

Táncban 

• Angelin Preljocaj (Franciaország) együttesének vendégjátéka – a 2001-es Helikopter felújítása 

• Chris Haring/Liquid Loft (Ausztria): Living Room 

 

Cirkuszban 

• Cirkus Cirkör (Svédország): Underman 

• Un Loup pour L’homme (Franciaország): Face Nord 

Tervezünk egy nemzetközi báb- és tárgyszínház fesztivált a Millenárissal, a Bábszínházzal és a Mu 
Színházzal együttműködésben, amelybe be szeretnénk vonni az OSZMI-t is. 

A Képek Ideje Fesztivált is folytatni szeretnénk. 

 

További tervek a galériában 

• Niels Van Tomme (NED-USA): Melancholy is not enough - csoportos kiállítás a holland-
amerikai kurátor szervezésében, hamarosan a bukaresti Unicredit Pavilonban mutatják be. 

• Andreas Fogarasi: Vasarely Go Home c. önálló kiállítása, Major János 1969-es akcióját 
rekonstruáló mű, jelenleg a madridi Reina Sofia Museumban látható. 
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• Csoportos kiállítás Tibor Zsolt és Szörényi Beatrix munkáiból. 

• Komoróczky Tamás egyéni kiállítása. 

• Ryan Trecartin amerikai videóművész képviselőivel tárgyalunk egy önálló kiállítás lehetőségéről. 

• Csákány István és Petrit Halilaj tér-installációiból rendezett csoportos kiállítás. Gordon Matta-
Clark videóival. 

• A lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunsttal kiállítás-program-pályázati-kooperáció. Igazgató: 
Zólyom Franciska. 

• Az antwerpeni Extra City Kunsthaallal kiállítás-program-pályázati-együttműködés Igazgató: 
Mihnea Mircan (RO) 

• Tamara Moyzes és Zuzana Stefková kurátorok nemzetközi csoportos kiállítás projektje: Middle 
East Europe, cseh-lengyel-szlovák-izraeli-palesztin művészek részvételével. Kapcsolattartó: Lázár 
Eszter. 

• Steiherhoffer Eszter kurátor által létrehozott nemzetközi csoportos kiállítás. 

• Új-absztrakció csoportos kiállítás. Releváns kortárs fiatal absztrakt pozíciók a kortárs 
képzőművészetben. 

• Kelet-európai performance-ok nyilvános terekben a ’60-as, ’70-es évek óta. 
Társkurátor/kurátor: Mira Keratova. 

• A fiatal cseh kortárs képzőművészeti szcénát bemutató csoportos kiállítás, kurátor: Marianna 
Serranova. 
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A TÖBBLÉPCSŐS BEAVATÓ PROGRAM  

1) Az iskolákban, tantermekben, tornatermekben történő előkészítő foglalkozás 

A programban résztvevő iskolák egy 90 perces drámaóra és/vagy egy testnevelés óra keretében az adott 
előadáshoz kapcsolódó foglalkozáson találkoznak a programot vezető drámapedagógussal és 
segítőivel, valamint a művészekkel (táncosokkal, színészekkel). Ezen a foglalkozáson 
mozgásgyakorlatok, játékos és interaktív feladatok, közös ötletelés, asszociációs játékok során 
körvonalazódik, hogy vajon milyen előadásról is lehet szó, melyek a legfontosabb felmerülő témák az 
előadás kapcsán… 

2) Próbanézés és előadásnézés 

A program 2. lépcsőfoka, a beavató folyamat tetőpontja a teljes, kész előadással való közvetlen 
találkozás, illetve amennyiben mód van rá, az előadás napján, a Trafóban egy próbanézési lehetőség – 
azaz két kiváló alkalom arra, hogy a darabot a „természetesen élőhelyén” figyelhesse meg a csoport.  

3 ) Előadásnézés és levezető „nagy” foglalkozás az előadás után  

A beavatós előadásokon részt vesz az összes programban szereplő iskola és csoport, így ez egy érdekes 
találkozás a résztvevő fiatalok között. Ezek a beavatós előadások rendszerint korábban, 7órakor 
kezdődnek a Trafóban, hogy utána legyen idő az élménybeszámolókra, az alkotókkal való 
beszélgetésre és egy feldolgozó foglalkozásra is. Ez az előadás utáni feldolgozás körülbelül 1—1,5 
órás, és itt tökéletes lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai előkészítő órán gyakoroltakat, megbeszélteket 
felfedezzék a gyerekek a darabon belül. Így reflektálhatnak arra, hogy milyennek képzelték a darabot, 
amíg csak beszéltek róla, hogy hogyan (mivé) állt össze bennük az előadás mozdulatról-mozdulatra, 
jelenetről-jelenetre. Itt érdemes részletesebben beszélni – szinte minden egyes beavató esemény 
alkalmával – arról, hogy mi lehet a díszlet, a fény, a színpadi elrendezés, a zene szerepe egy darabban, 
hogyan zajlik a befogadás folyamata. Hogy kell ezt elképzelni? Ilyenkor egy előadás után a 
középiskolások, drámapedagógusok, tanárok és a művészek együtt ülnek a díszletben vagy a 
tánctéren. A csoportok hatalmas papírokkal, tollakkal felszerelkezve megadott szempontok szerint, 
egymással mindent megbeszélve gondolják végig az előadást – csapatokban dolgoznak, 
beszélgetnek, pontoznak, értékelnek, értelmeznek, kérdeznek és válaszokat kapnak, 
jeleneteket készítenek, játszanak, gyakran az előadásban használt technikát is kipróbálhatják.  

A kortárs művészeti beavatók során a középiskolás korosztály egyrészt egyfajta művészeti (nézői) 
„képzésben” részesül, játékos formában. Megismerkedik a különböző műfajok (kortárs tánc, 
táncszínház, színház, cirkusz, installáció) formanyelvi sajátosságaival, tanulmányozhatja egy előadás 
működését, szemügyre veheti a társulati munka szerveződését, megtapasztalja, hogyan hat egy-egy 
művészeti alkotás és miért, miközben elsajátítja a művek kapcsán történő szabad véleményalkotás 
képességét is, ami talán a legfontosabb.   

Ám a műalkotásokkal való elmélyült, interaktív munka arra is kiválóan alkalmas, hogy bizonyos nem 
szorosan művészethez kapcsolódó készségeket fejlesszen. Olyan területek művelhetők és 
fejleszthetők egy-egy előadás és az utána való beszélgetés során, amelyek rendkívül fontosak a 
mindennapi élet és a tanulási folyamatok során is – pedagógusnak és diáknak egyaránt.  
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GAZDASÁGI STRATÉGIA 
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KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING 

 

Ma 

Nem állítunk vele újat, hogy az elmúlt 10 évben megjelent új technológiai eszközök a szórakozási és 
kultúrafogyasztási szokásokat is átalakították. Ez elsősorban a fiatalok esetében szembetűnő. Míg a 
Trafó indulásakor hamar kialakult egy törzsközönség, hiszen mint a kultúra, úgy a szabadidő 
eltöltésének egyéb helyei a célcsoport számára sokkal kevésbé voltak szegmentáltak – így a 25-30 éves 
értelmiségi korosztály hamar felfedezte magának a helyet –, addig mára rengeteg egyéb lehetőség nyílik 
a kultúra területén a szabadidő eltöltésére. Ráadásul ennek egy része nem is a közösségi terekben 
történik. Mindez kihívások elé állítja az intézmény kommunikációját és marketingjét, és folytonos 
megújulást is feltételez.   

Célcsoport 

Míg egy klasszikus repertoárszínház esetében idővel jól körvonalazódik egy műfaji profil, addig a mi 
esetünkben sokkal szélesebb a műfaji paletta. Azonban ez azt is jelenti, hogy napról napra akár két 
teljesen másfajta előadást is bemutathatunk, így például az egyik nap egy magyar táncelőadás fiatal 
alkotói, majd másnap egy kortárs külföldi színházi előadás, míg harmadnap egy kortárs komolyzenei 
koncert kerülhet bemutatásra. Ez mind más és más közönséget feltételez, ebből jól látható hogy a 
közönségünk erősen differenciált. Természetesen létezik egy általunk jól körvonalazott célcsoport, 
azonban a közönség körülbelül 40%-a jelenleg így is alkalmi látogató, a legkülönfélébb korosztályból 
kerül ki. 

 

 

 

Az elmúlt években folytatott közvélemény-kutatások alapján ismert a Trafó elsődleges célcsoportja, 
amely a budapesti végzős egyetemista közönség, illetve az egyetemet már elvégzett fiatal generáció. Ez a 
25-35 éves korosztály nyitott arra, hogy a kortárs kultúra új területeit, kezdeményezéseit megismerje és 
megtapasztalja.  
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A tipikus Trafó látogatót a következőképpen írhatjuk körül: 

• nő 

• 31 éves 

• Budapesten lakik 

• párkapcsolatban él 

• felsőfokú végzettségű 

• még tanul és/vagy munkáját függetlenül végzi 

• több nyelvet beszél 

• inkább humán érdeklődésű 

• kultúrafogyasztása jelentős (havonta átlagosan 5 kulturális eseményre látogat el) 

• internet hozzáféréssel rendelkezik 

• autója nincs, inkább tömegközlekedik vagy kerékpározik 
 

Az intézményi marketingstratégia alapvetően erre a korosztályra épül, azzal a céllal, hogy tagjaihoz 
közelebb hozzuk a hazai kortárs művészetet, illetve hogy megismerkedjenek a sikeres külföldi 
előadókkal is. 

Stratégia és struktúra 

A marketing szempontjából a kihívás elsősorban az, hogy a nagy számú, változatos előadást viszonylag 
behatárolt idő alatt szükséges kommunikálni, arra kampányt kell építeni. Míg a repertoárszínházaknál 
élni lehet a színészek ismertségével, építeni lehet a szájhagyományra, hosszabb a megismerésre szánható 
idő, ezek a mi esetünkben általában nem hasznosíthatóak. Emiatt – és természetesen még sok más 
okból is – elengedhetetlen, hogy a tudatos marketingre minél nagyobb hangsúlyt fektessünk, így, mint 
sok minden másban, ebben is próbálunk az élen járni, új utakat felfedezni.  

A Trafó marketingje egy jól körül határolt struktúra mentén történik, amely több pillérre épül, így 
könnyen reagál a területre jellemző gyakori változásokra. Ezek a pillérek – és az ezeket 
működtető/fenntartó munkatársak – egymással folyamatosan kapcsolatban állnak, így jött létre egy 
dinamikus, nyitott és együtt hatékony csapat, amely meghatározza a Trafó marketingstratégiájának 
egységét.  



Szabó György, 2011.                                                                                                                                                                                              37 / 60  

 

A pillérek a következők: 

• sajtókommunikáció 

• marketingkommunikáció 

• közönségszervezés 

• online kommunikáció 

• jegyértékesítés 

• önkéntes program 

• (beavató program) 
 

Arculat 

Az intézményi profil és egy egységes arculat kialakítása elengedhetetlen a közönség számára, és ez a 
feladat elsősorban a marketing-tevékenységgel valósítható meg. Arra törekszünk, hogy a szakmailag 
magas színvonalú, de sokszínű profilt egységesítsük, és így jobban felismerhetővé és érthetővé tegyük a 
kommunikációs eszközeink segítségével. Ezen eszközök alatt elsősorban a jól felépített, egységes 
megjelenést értjük. Ide tartozik a grafikai arculat, amely bármilyen előadásról is legyen szó, egységes 
eszközöket alkalmaz, ilyen például a tipográfia, a jól felismerhető, karakteres, a Trafóhoz köthető 
plakáthasználat, a programfüzetek, bannerek, szórólapok, hirdetések, illetve a honlap és a blog között 
kialakított egység. Ehhez hasonlatosan történik az írásos kommunikációnk is, amelyben törekszünk a 
személyes hangvételű, közvetlen, a fiatalok számára is érthető hangvételre. 

A marketingstruktúránk egyik célja, hogy a sokszínű előadás-palettánkon belül az intézményi egységes 
arculattal párhuzamosan különálló egységeket is létrehozzon. Ez azt jelenti, hogy az egyes előadásokat 
tematizáljuk, megkönnyítve azok megismerését. Így jönnek létre olyan szegmentált közönségcsoportok, 
amelyekhez egy bizonyos érdeklődési körhöz tartozó nézők kapcsolódhatnak, feléjük meghatározott 
előadásokat célzottan kommunikálhatunk. Ennek köszönhetően hoztuk és hozzuk létre most is 
különböző sorozatainkat, illetve kapcsolódó bérleteinket is (ilyen például a korábban taglalt 200% tánc, 
az új cirkusz sorozat, vagy az Alternatívák elnevezésű színházi bérletünk is). Ezekhez a tematizált 
előadáscsoportokhoz kapcsoljuk a kommunikációs eszközeinket is. 
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A célzott marketing-stratégia része továbbá a folyamatos együttműködés kialakítása 
partnerszervezetekkel, amelyekkel kölcsönös együttműködés során segítséget nyújtunk az egyes 
események promóciójában (cross-promotion). Együttműködésben állunk többek között a MU 
Színházzal, a Katona József Színházzal, a Merlin Színházzal, illetve a Művész Mozival, a Kino 
Mozival, a Cirko Gejzirrel, illetve a Ludwig Múzeummal, a Műcsarnokkal, továbbá a Gödör 
Klubbal, az A38 hajóval, a Millenárissal, a WAMP-al, a Fogasházzal, a Jedermann Kávézóval vagy a 
Gerlóczy Kávézóval. 

1. Sajtókapcsolatok 

A sajtókommunikáció része a folyamatos kapcsolattartás a média résztvevőivel, fontos, hogy 
hétről hétre változó programunkat megismertessük, és úgy tálaljuk, hogy az érdekes és érthető 
legyen elsősorban a célcsoportunk, de akár az intézményt most megismerők számára is. A 
sajtóanyagokban elsősorban az egyes, nálunk bemutatásra kerülő előadásokkal foglalkozunk, de 
törekszünk arra is, hogy a társulatok és a nálunk fellépő művészek is teret kapjanak, és így ne 
csak az alkotást, hanem az alkotót is közelebb vigyük az olvasókhoz, ezáltal személyesebbé téve 
a kommunikációt, így segítve a Trafó arculatának építését is.  

 A Trafó ismertségét és elismertségét is jól jellemzi folyamatos sajtójelenléte. Hétről hétre helyet 
kapunk a legkülönbözőbb médiumokban elsősorban az előadást megelőző bemutatkozó 
anyagokkal, és azt követően a véleményekkel. A Trafó Kortárs Művészetek Háza a sajtó-
kommunikáció területén elsődleges céljának tekinti a kortárs művészetek különböző műfajaira 
irányuló kontextus-teremtést: rámutatni a kultúrával kapcsolatos legfontosabb trendekre, 
tendenciákra, problémákra, társadalmi jellemzőkre – hazai és nemzetközi szinten. Ennek 
szellemében születik számos interjú, riport és elemzés napilapokban, hetilapokban, rádió- és 
televízió műsorokban a Trafó programjai kapcsán – sok esetben már a produkció Budapestre 
érkezése előtt, utána pedig szinte minden esetben. A Trafó sajtó-kommunikációjának fontos 
specifikuma, hogy magyar fellépők mellett a világhírű külföldi társulatok alkotóit is 
megszólaltassuk a magyar médiában még azelőtt, hogy alkotásuk Magyarországra érkezne – 
exkluzív interjút adott magyar lapoknak az utóbbi időszakban például Wayne McGregor, Akram 
Khan, Nigel Charnock, a The Tiger Lillies vagy épp Nan Goldin. Ez azért kifejezetten fontos 
fegyvertény, mert a kulturális programokkal foglalkozó rovatok, műsorok, felületek száma az 
utóbbi néhány évben egyre csökken, illetve célzottan meghatározott, de szűkebb közönséggel 
kommunikáló online felületekre tevődik át – ezt pedig a Trafó is megérzi.  

Kommunikációs munkánk szerves része, hogy a műfaji sokszínűség, amit az intézmény 
programválasztásilag képvisel, a sajtókommunikációs eszközökben is megmutatkozzon: ezért 
műfajonként célzottan dolgozunk együtt különböző médiafelületekkel – zenei programok 
esetében a zenei szaksajtóval és rádiókkal, társadalmi kérdéseket és problémákat felvető 
előadások kapcsán a kultúrpolitikai témákat is érintő lapokkal, tévéműsorokkal.  

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megteremtsünk egyfajta egyensúlyt a szakmai 
kommunikáció és a szélesebb rétegeket elérő kommunikáció között. Állandó figyelem kíséri a 
Trafó programjait a mértékadó, kritikákat közlő szakmai lapok részéről (Színház, Ellenfény, 
Balkon, Élet és Irodalom, Műértő), ám fontos, hogy amennyiben a program karaktere lehetőséget ad 
erre, megjelenjünk a populárisabb, szélesebb közegeket elérő műsorokban és felületeken – így a 
hazai női magazinok programajánló rovatában, illetve tökéletes példa a robotverseny, amely a 
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bulvár- és kereskedelmi média érdeklődését is felkeltette. Egy mértékadó kulturális 
intézménynek fontos, hogy ezeket az irányokat is program-specifikusan és kellő hatékonysággal 
használja.  

2. Közönségkapcsolatok 

A marketingstruktúra másik hatékony pillére a közvetlen kommunikáció kialakítása a 
közönséggel. Több közvélemény-kutatás (ilyen a 2010-es fókuszcsoportos vizsgálatunk is), 
illetve a saját tapasztalataink is azt támasztják alá, hogy a közönség számára nagyon fontos a 
személyesség, elengedhetetlen, hogy minél közelebb vigyük a nézőket az intézményhez. Ezt 
egyre több eszközzel próbáljuk megteremteni, ilyenek például az előadás utáni beszélgetések az 
alkotókkal, de az előadást megelőző Különóra programunk is. Ehhez a folyamathoz csatlakozik a 
közönségszervezés is. A személyes találkozás, a közvetlen hangvétel alapvető kommunikációs 
eszköze a közönségszervezőnek. A személyesség a levelek, hírlevelek megírásában is hangsúlyos, 
hétről-hétre műfajok szerinti bontásban, célzottan küldünk személyes hangvételű hírleveleket.  

A Trafó közönségszervezése szimultán több, különböző területen történik. Folyamatosan épülő 
adatbázisunk segíti a közönségszervező munkáját. Mindezek egyrészt a személyekhez köthető 
kapcsolatok, e-mail listák, másrészt intézményekhez köthető kapcsolatok, amikor egy-egy 
csoporttal kommunikál a közönségszervező, mint például egy külföldi előadás kapcsán a 
hazánkban élő adott nemzet honpolgárai, vagy például egy társadalmi problémát feldolgozó 
előadás kapcsán bizonyos civil szervezetek. Olyan Trafóba járó csoportok kialakítása a cél, 
amelyekről tudható, hogy mely előadások érdekesek a számukra.  

3. Marketingkommunikáció  

Elsősorban a vevőkörünk további szélesítésére, megtartására, illetve az intézmény látogatásának 
ösztönzésére használjuk ezt az eszközt.  

Ehhez a pillérhez sorolunk minden ATL (Above The Line) kommunikációt, azaz a 
klasszikus értelemben vett reklámmegjelenéseket. Plakátokat, hirdetéseket, bannereket, PR 
cikkeket vagy rádióhirdetéseket. Ilyen módon az egyes előadásokat, illetve a Trafó Kortárs 
Művészetek Házát mint egységet is ennek segítségével kommunikáljuk. Olyan médiaszponzori 
megállapodásokat kötünk, amelyek lehetővé teszik a tudatos kampányszervezést. Az évadot a 
kommunikációban is egységesen kezeljük, ezért a partnerekkel egy adott évadra kötünk – 
mindkét fél számára előnyös – barter, illetve félbarter együttműködéseket. A Trafó ingyenes, 
vagy nagyon kedvezményes médiacsomagot kap, amellyel az évad során folyamatosan tud 
tervezni, gazdálkodni.  

A jegyeladás folyamatos követése lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk, visszafogjuk vagy 
fokozzuk a megjelenések számát.  

Ehhez a területhez kapcsolódik bizonyos BTL (Bellow The Line) eszközök használata is, mint 
például a más intézményekben való megjelenés. Ilyen a több partnernél elhelyezett kivetítőnk, 
vagy a kapcsolódó egyéb rendezvényeken való megjelenés kedvezményekkel, például az, ha a mi 
színházjegyünkkel lehet máshol kedvezményesen jegyet venni. Továbbá a kéthavonta megjelenő 
programfüzetünk és egyéb egyedi akciókhoz gyártott anyagaink (szórólapok, kuponok) is ide 
sorolhatóak. Ezzel is biztosítjuk a programjainkhoz kapcsolódó információhoz való hozzáférést 
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a különböző színházakban, mozikban, klubokban, szórakozóhelyeken és egyéb kulturális, 
valamint művészeti szempontból érdekelt helyszíneken.  

Az elmúlt évad során többször is terveztünk külső helyszíni megjelenést, hogy szélesebb 
közönségnek is bemutassuk a Trafót. Így olyanok is megismerhettek minket, akik számára a 
kortárs művészetek világa eddig ismeretlen terep volt. Ehhez a Medence csoporttal, valamint a 
Kitchen Budapesttel együttműködésben egy látványos installációs sátrat hoztunk létre, 
amelyben napközben helyspecifikus előadásokat mutatunk be, este pedig egy külön ebbe a térbe 
létrehozott vizuális és hanginstalláció készült. Ezt a mobil helyszínt egyetemekre, fesztiválokra 
jutatjuk el, hogy így is közelebb hozzuk elsősorban a fiatalokhoz az intézményt.  

Jelen pillanatban a következő szervezetekkel állunk együttműködésben, szerződésben a 
marketingkommunikáció területén: 

NEM PUBLIKUS 
 

4. Online kommunikáció 

Elsősorban a marketingkommunikáció része, de hangsúlyossága miatt a marketing stratégiában 
külön pillérként kezeljük, és külön munkatárs foglalkozik ezzel a feladatkörrel.   

A Trafó Kortárs Művészetek Háza online kommunikációja évek óta egy a trendekre figyelő, 
azokkal folyamatosan kísérletező és hazai viszonylatban azokat sokszor meg is előző képet 
mutat. Első pillére a nemrégiben megújult honlap (www.trafo.hu), amely magazinszerű 
címlappal és számos új, a programok közti eligazodást segítő menüponttal fogadja a látogatókat. 
Ezen felül jött létre a Trafó blogja (www.kortars.freeblog.hu), amely 2009 óta foglalkozik a 
hazai és nemzetközi kortárs művészeti élet történéseivel. Tehát nem csupán az intézmény 
programjaihoz ad további fogódzókat, háttéranyagokat exkluzív interjúk, videók és személyes 
vélemények formájában, de rendszeresen ajánlja társintézmények előadásait is azzal a céllal, 
hogy folyamatos képet adjon a mai magyar és külföldi kortárs művészetről. A honlappal és a 
bloggal szoros együttműködésben állnak a Trafó facebook-oldalai és további megjelenései az 
egyéb közösségi – ún. social media – oldalakon. Kezdve a bloghoz hasonlóan nem kizárólag az 
intézmény eseményeivel foglalkozó hivatalos facebook-profillal, folytatva a specifikáltabb 
információkat nyújtó Új Cirkusz, Trafó Jegypénztár, Trafó Önkéntesek, Beavató Program 
és Trafó Koncertek oldalakkal, illetve a Twitter, MySpace, Last.fm, Flickr és Youtube-
csatornákkal, továbbá a zenei közösségi oldalakkal (foursquare, songkick). A Trafó nem éri be a 
klasszikus online megjelenésekkel, hanem folyamatosan keresi az új utakat, új felületeket és 
alkalmazásokat, amelyekkel elsősorban a fiatalabb korosztályt éri el könnyebben az általuk 
előszeretettel használt csatornákon keresztül. Részben pedig lehetőséget biztosít a kölcsönös 
kommunikációra az intézmény dolgozói, fellépői és látogatói között. Ehhez kapcsolódó 
újdonságunk továbbá a Trafó okostelefonokra letölthető mobilalkalmazása, amely elősegíti a 
gyors és egyszerű online információszerzést és jegyvásárlást, a plakátokon és a műsorfüzetben 
megjelenő QR-kódok, vagy a csak zenei programokra koncentráló, zenehallgatási 
lehetőségekkel bővített Trafó LIVE facebook-fanpage segítségével.  
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Az online területen a leghangsúlyosabb a megújulás, elengedhetetlen az új tartalmakkal és 
tartalmakon való folyamatos megjelenés, ezt a jövő évben is a már megkezdett úton visszük 
tovább.  

5. Önkéntes program 

Trafó immár ötödik éve működtet önkéntes programot, amely idén megújult. Az önkéntesek 
közül kikerült koordinátor feladata, hogy kialakuljon egy – mind a Trafó, mind az önkéntesek 
számára – hatékony együttműködés. A célunk, hogy az önkéntesek bepillantást nyerhessenek az 
intézmény működésébe, annak munkafolyamataiba. (Mára több korábbi önkéntesünk is a 
szakmában dolgozik.) Ők pedig nagy segítséget nyújtanak a Trafó számára a felmerülő, és 
egyébként alkalmanként elhúzódó munkák elvégzésében, egyrészt a marketing, másrészt a 
szervezői munka területén (mint például kérdőívezés, adatbázisok építése, szórólapok 
terjesztése, háttéranyagok gyűjtése, készítése, fordítási munkák, illetve az előadás napján 
felmerülő feladatok). Továbbá terhet vesznek le a kisszámú stáb válláról, így segítve azt, hogy 
még rugalmasabban tudjon működni a csapat.  

 

Szponzoráció 

Jelen pillanatban klasszikus szponzorációra egyes előadások esetében van módunk, illetve sorozatok 
alkalmával. Ilyen például az Indiai Klasszikus Zene Mesterei sorozatunk, amelyet folyamatosan 
pénzügyileg támogat több, hazánkban lévő indiai cég is. Jelen pillanatban az ehhez hasonló 
szponzoráció jellemző, azonban az ebből származó bevételeinket szeretnénk tovább növelni, és akár 
egész éves, az intézményhez kapcsolódó szponzori együttműködéseket kötni. Emiatt több hazánkban 
lévő nemzetközi céggel is tárgyaltunk már. Jelenleg a British Petrol Hungaryval folytatunk 
egyeztetéseket. A klasszikus támogatáson kívül természetesen a médiaszponzoráció éves szinten és 
eseményhez kötődően is működik, de erről már részletesebben írtam a médiapartnerek esetében. Éves 
szinten nem elhanyagolható a közönségtől érkező 1%-os támogatásunk sem, amely évről évre egy 
előadás létrehozásában nyújt segítséget.  

 

Jegyértékesítés és árképzési stratégia 

Jelenleg két jegyértékesítő partnerrel dolgozunk együtt. A saját felületeinken az Interticket 
jegyrendszerét használjuk, amely segítségével az elmúlt években sokszorosára növeltük a hálózatos 
jegyértékesítés arányát. Az eleinte pár százalékos online eladás, mostanra 40%-os érték körül mozog. A 
jegyvásárlóknak a mi honlapunkon nem kell jegyjutalékot fizetnie, mint sok más internetes 
jegyértékesítő felületen általában. Ez elsősorban azért lényeges, mert a fiatalok körében a 
jegyvásárlásnak ez egy sokkal inkább preferált módja. Azért, hogy ezt a területet még inkább lefedjük, a 
Ticketportál rendszerén keresztül is értékesítünk jegyeket, továbbá jelenleg egyeztetünk a Jegymesterrel 
is, hogy ez a kör még tovább tudjon bővülni. Természetesen azok számára, akik inkább a személyes 
vásárlást részesítik előnyben, továbbra is lehetőség nyílik egyrészt a Trafóban, másrészt az ország több 
száz jegyértékesítő helyén a személyes vásárlásra. 2012-től bevezetjük a jegyolvasó rendszert, amely 
lehetővé teszi, hogy a jegyvásárló a kinyomtatott jegye segítségével azonnal, sorbaállás nélkül 
beléphessen a színházterembe.  
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A folyamatosan változó és megújuló bérletrendszerünk lehetőséget nyújt kapcsolódó előadások közös 
értékesítésére. A bérleteseink száma évről évre növekszik.  

A bérleteknek – az újonnan létrehozandó klub rendszerhez hasonlóan – az alapvető célja a stabil 
törzsközönség kiépítése, és így a még jobban tervezhető jegyeladás. Mindez elősegíti a korai 
jegyvásárlások számának növekedését, így a kommunikációban is segítséget nyújt. 

 

Marketing a jövőben 

A sajtókommunikációnk is a korábban vállaltak mentén folytatódik majd. Fontos célunk az, hogy a 
kulturális területen felmerülő kérdéseket és a konkrét előadásokat szélesebb rétegeket érintő, 
társadalmi, gazdasági, kultúrpolitikai problémákat felvető tematika mentén 
tárgyaljuk/kommunikáljuk. A marketing kommunikáció területén zajló munka sokat segít abban, 
hogy a korábban kevésbé ismert előadásokat, társulatokat megismertessük, a közönséghez közelebb 
vigyük. A gazdasági adataink pedig jól mutatják, hogy a válság ellenére a nézőszám és a bevételeink is 
folyamatosan növekednek az elmúlt pár évben. Évről évre egyre több fiatal látogat el a Trafóba. Már 
nem csak a szakma képviselői, tánciskolák fiatal tanulói, művészi képzésekben részvevők, hanem a 
legkülönfélébb területekről, iskolákból érkeznek hozzánk fiatalok. A területen kialakított, korábban 
vázolt együttműködések a jövőben is lehetővé teszik a kortárs művészetek népszerűsítését és a 
célcsoportunk felé a hatékony kommunikációt.  

Mindez bizonyítja, hogy a marketing jelenlegi működése hatékony és célravezető. Az 
intézmény imázsa itthon is és nemzetközi szinten is elismert. Ez elsősorban a szakmai sikereknek 
köszönhető, de a marketing célja hogy ezt folyamatosan bemutassa, támogassa, és hogy erre építsen.  

Összefoglalva: a cél az, hogy a jövőben ezen a területen is a folytassuk a már megkezdett 
munkát. Az eddig jól működő együttműködéseket szeretnénk továbbra is fenntartani, illetve bővítjük a 
már működő kört, hogy így még több látogatót vonzzunk a Trafóba, így növelve a bevételeinket is. 
Szándékunk a fiatalok még a jelenleginél is hatékonyabb megszólítása. Ahogy változik, tolódik el a 
hangsúly az eszközök, illetve a médiumok között, úgy változtatunk mi is. Erre jó példa, ahogy a köztéri 
és nyomdai megjelenéseinket fokozatosan az online kommunikációra csoportosítjuk át. Elsőként 
hoztuk létre például a színházak körében okostelefonokra mobil alkalmazást, amely segítségével még 
egyszerűbben lehet majd a jövőben jegyet vásárolni.  

A közönségszervezés területén pedig kiemelendő, hogy a már működő eszközök alkalmazása mellett a 
Trafó a törzsközönsége számára létrehozott egy klubot, amely célja, hogy azok a látogatók, akik sűrűn 



Szabó György, 2011.                                                                                                                                                                                              43 / 60  

járnak hozzánk (bérleteseink) a jövőben kiemelt figyelemben részesüljenek. Szeretnénk ezzel is 
elősegíteni, hogy minél szélesebb legyen az a közeg, amelyik hozzánk visszajár, bérletet vásárol. 
Számukra olyan kedvezményeket nyújtunk, mint például a jegyfoglalás, 10% kedvezmény a további 
előadások jegyárából, illetve a bérletkártyájuk segítségével bizonyos partnereinknél további 
kedvezményekben részesülhetnek. Az így kialakuló közvetlen kapcsolati hálót is a közönségszervezőnk 
építi, tartja fenn a jövőben is. 

 

 

 

AZ ÉPÜLET FEJLESZTÉSE 

 

Régi tervünk az intézmény bővítése. A Trafó hasznosságának kiteljesedését jelentené egy próbaterem, 
iroda és egy stúdió színház kialakítása, aminek terveivel rendelkezünk is. A fejlesztés bővítené, és 
szorosabbra fonhatná az alkotókkal a kapcsolatot, ami ezek hiányában meglehetősen távolságtartó, mert 
elsődlegesen a bemutatóra koncentrál. A pince átalakítása is napirenden van, alkalmasabbá szeretnénk 
tenni kis társulatok, kocsmaszínházak, beszélgetések és klubrendezvények befogadására. E 
hiányosságok pótlása javítaná a galéria pozícióját is, jobban integrálva a képzőművészet világát a házban 
zajló folyamatokba. 
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ZÁRSZÓ 

 

Pályázatomból kitűnik, hogy a Trafó eddigi sikeres működése a kezdetektől tudatos, következetes 
munka eredménye. Ezt igazolják a hazai és külföldi visszajelzések, megkeresések. Az épület 
kihasználtsága maximális, a nálunk bemutatott programok az előadóművészet minden ágára kiterjednek.  

Kedvező elbírálása esetén, továbbra is mindent megteszek, hogy a magyarországi és külföldi szakmai 
elismertséget a kortárs művészetek el- és megismerésére használjam, és továbbra is hatékonyan segítsem 
a hazai művészvilág integrálódását a nemzetközi vérkeringésbe.  

Célom, hogy Budapest egyik jelentős színtere maradjon a Trafó, ahol izgalmas, progresszív előadásokat, 
koncerteket és kiállításokat lehet megtekinteni. 

Remélem, hogy ismételten bizalmat kapok, s folytatni tudom a megkezdett utat, ami a Trafó 
fejlődésével tovább szolgálja a közönséget, a hazai alkotókat és a főváros kulturális életét. 

 

Budapest, 2011. december 1. 

 

 

 

 

                                                   Szabó György 
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MELLÉKLETEK 

 

 

ÖNÉLETRAJZ 

  

 

Születtem 1959-ben Budapesten 

Tanulmányok: 

• A József Attila Gimnázium befejeztével a Marx Károly Közgazdasági Egyetem hallgatója lettem. 
Az egyetemi évek során lehetőségem nyílt bekapcsolódni az akkoriban legendásnak tartott 
KÖZGÁZ Klub munkájába, ahol önkéntesként dolgoztam. Az egyetemen angol nyelvből 
szigorlatoztam. 

• 1983-ban sikeresen diplomáztam közlekedés-szállítási közgazda szakon. 

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1996-ban megszereztem a 
felsőfokú kulturális menedzser szakképesítést. 

Munkahelyek: 

• Az egyetem befejezése után a Magyar Televízió Híradójánál dolgoztam három hónapon át. 

• 1984–85 között az Ifjúsági Rendező Irodánál voltam szervező/bonyolító. Ezzel párhuzamosan 
fél évig, az egyetem épületének bezárásáig én vezettem a Közgáz Klubot.  

• 1985-ban lettem a Petőfi Csarnok művészeti programjának szervezője. Az itt eltöltött évek 
során a hazai kortárs tánc területén nemzetközileg is jelentős eredményeket értem el, de jelentős 
közönségbázist építettem ki a színház és a zene területén is. 

• 1992-ben megalapítottam a Műhely Alapítványt, elsődlegesen a hazai kortárs tánc megsegítése 
érdekében. 

• 1997-ben lettem az Fiatal Művészek Klubja igazgatója   

• 1998-tól vagyok a Trafó ügyvezető igazgatója. 

  

Részvételek szakmai szervezetekben: 

• 1989-2000 között dolgoztam a Kortárs Táncszínházi Egyesületben. 

• 1991 és 1995 között tagja voltam a Bagnolet Nemzetközi Tánc Szemle művészeti tanácsának. 

• 1988-tól tagja vagyok az Európai Informális Színházi Találkozónak/IETM (Brüsszel). 
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• 1998–1991-ig tagja voltam a Trans European Halles nemzetközi szervezetnek. 

• 2000-ben a francia AFAA által indított- Generation 2001 Párizs - program művészeti 
tanácsadója. 

• 2007-től vagyok a PAJ japán előadóművészeti program kuratóriumának tagja. 

• Számtalan szakmai út Európában, valamint Ausztráliában, Japánban és Észak-Amerikában.  

• Cikkek, publikációk (Ellenfény, Színház, HVGonline.hu) és Franciaországban (Bagnolet-
évkönyv), Szlovéniában (Frakcija). 

• Szakmai előadásokat tartottam a hazai előadó-művészet helyzetéről Philadelphiában, New 
Yorkban, Hamburgban, Párizsban, Prágában stb.  

• Alkalmanként tanítottam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
Szakirányú Továbbképzési Központjának Arts @ Business programjában, a Táncművészeti 
Főiskola Koreográfus szakán, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 

  

Kitüntetések, díjak: 

• 1988-ban miniszteri dicséret 

• 1998-ban Hevesi Sándor díj 

• 2001-ben Győrffy Miklós díj 

• 2002-ben Budapestért díj 

• 2006-ban Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt 
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PARTNERISKOLÁK 
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NÉHÁNY FONTOS VENDÉGJÁTÉK, KIEMELKEDŐ FELLÉPŐ 

AZ ELMÚLT 13 ÉVBŐL 

 

 

TÁNC ÉS SZÍNHÁZ 

 

Royal Shakespeare Company (Nagy Britannia), DV8 (Nagy Britannia), Mozgóház, Bozsik Yvette, 
Szegedi Kortárs Balett, Rotozaza (Nagy Britannia), Stan's Café (Nagy Britannia), TÁP színház, Artus, 
Zsótér Sándor, Rosas (Belgium), Angelin Preljocaj (Franciaország), Gergye Krisztián, Philippe Quesne 
(Franciaország), Needcompany (Belgium) , Cie 111 (Franciaország), a Chaplin család (Franciaország), 
KOMA, Philippe Decouflé (Franciaország), Ray Lee (Nagy Britannia), Tünet együttes, Membros 
(Brazília), Jean-Claude Galotta (Franciaország), Thomas Ostermeier (Németország), Akram Khan 
(Nagy Britannia), Kenneth Kvarnström (Svédország/Finnország), Random Dance (Nagy Britannia), 
Jevgenyij Griskovec (Oroszország), Marie Chouinard (Kanada), Yasmeen Godder (Izrael), Czukor- 
Show, Metanoia, O Vertigo (Kanada), Ursula Martinez (Nagy Britannia), Inbal Pinto (Izrael), Forced 
Entertainment (Nagy Britannia), Big Art Group (Egyesült Államok), Builders’ Association (Egyesült 
Államok), Gob Squad (Nagy Britannia/Németország), Rimini Protokoll (Németország/Svájc), Adrien 
M(ondot) (Franciaország), Kun Attila, Budapest Táncszínház, Sheketak (Izrael), Krisztina de Châtel 
(Hollandia), Nico and the Navigators (Németország), Hód Adrienn, Ladjánszki Márta, Halász Péter, 
Kárpáti Péter, Maladype, Bodó Viktor, Contact Gonzo (Japán), Kistehén zenés színháza, Cirkus Cirkör 
(Svédország), RUBBERBANDance (Kanada), Szűcs Edit, Duda Éva, PanoDráma, Ultima Vez 
(Belgium), Emanuel Gat (Franciaország), Árvai György, Kálmán Eszter, Abattoir Fermé (Belgium), 
Hotel Modern (Hollandia), Heine Røsdal Avdal (Norvégia), Juhász András, Stephen Mottram (Nagy 
Britannia), Taoub (Franciaország), Nagy Andrea, Nagy Fruzsina, Rui Horta (Portugália), Nigel 
Charnock (Nagy Britannia), Élőkép Színház, Medence Csoport, TranzDanz, Chris Haring (Ausztria), 
Nagy József/Josef Nadj (Franciaország, Szerbia), Horváth Csaba és a Forte Társulat 

 

ZENE 

 

• Kortárs komolyzene 

Arditti String Quartet (USA), Ensemble Intercontemporain (Franciaország), Alvin Lucier (USA), 
Thierry De Mey (Belgium), MusikFabrik (Németország), Bang on a Can (USA), David Moss (USA), De 
Ereprijs Orchestra (Hollandia), Tomoko Mukaiyama (Japán), Meredith Monk (USA), Budapest 
Fesztiválzenekar, Eötvös Péter, Volharding (NL) 
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• Szerzői estek 

Kondor Ádám, Michel van der Aa (Hollandia), Louis Andriessen (Hollandia), Csalog Gábor, Dukay 
Barnabás, Gadó Gábor és Eötvös Péter, Hajnóczy Csaba, Márkos Bertalan, Gryllus Samu, Szemző 
Tibor, Melis László 

• Jazz 

Jim Hall (USA), Chris Potter (USA), Archie Shepp (USA), David Torn (USA), Flat Earth Society 
(Belgium), Matthew Shipp (USA), Bugge Wesseltoft (Norvégia), Uri Caine Bartók Project (USA-HU), 
Sex Mob (USA), Jamie Saft Trio (USA), Tim Berne (USA), Steve Coleman (USA) 

• Indiai klasszikus zene 

Ustad Shujaat Khan, Gundecha Brothers, Ustad Wasifuddin & Bahauddin Dagar, Ustad Amjad Ali 
Khan, Kaushiki Chakrabarty, Pandit Rajeev Janardan & Kamala Shankar, Dr. Trichy Sankaran & N. 
Ravikiran, Pandit Hariprasad Chaurasia, Dhruba Ghosh, Pandit Shivkumar Sharma & Rahul Sharma, 
Balamuralikrishna & Ronu Majumdar, Pandit Abhijit Banerjee & Somnath Roy & Pandit Biswajit Roy 
Chowdhary, Birju Maharaj 

• Elektronikus zene 

Christian Fennesz (Ausztria), Kid Koala (Kanada), Luke Vibert (UK), Atari Teenage Riot 
(Németország), Kid 606 (Nagy Britannia), Jason Forrest (Németország), Z’ev (Nagy Britannia), KK 
Null (Nagy Britannia), Merzbow  (Japán), David Toop (Nagy Britannia), Ed Cox (Nagy Britannia), 
Bonobo (Nagy Britannia), Speedranch (Nagy Britannia), Max Tundra (Nagy Britannia), Ben Frost 
(Ausztrália-Izland) 

• Indie 

Pere Übü (Nagy Britannia), Anthony Hegarty (USA), Cocorosie (USA), Deerhoof (USA), Bohren und 
der Club of Gore (Németország), Jesu (USA), Sayag Jazz Machine (Franciaország), Einstürzende 
Neubauten (Németország), Bong Ra (Hollandia), Julee Cruise (USA), Flying Luttenbachers (USA), The 
Tiny (Svédország), Thighpaulsandra (Nagy Britannia), The Concretes (Svédország), The Tiger Lillies 
(Nagy Britannia), Adrian Belew Power Trio (USA), Jimi Tenor (Svédország), Joan as a Police Woman 
(USA), The Irrepressibles (Nagy Britannia), We Have Band (Nagy Britannia), Is Tropical (Nagy 
Britannia), Scout Niblett (Nagy Britannia), Anthony (USA), Einsturzende Neubauten (D) 

• Szakrális zene 

Kayhan Kalhor (Irán), Mohammad Motamedi (Irán), Mahmoud Gania (Marokkó), Hamid El Kasri 
(Marokkó), Konono n1 (Kongó), Kudsi Erguner Trio (Törökország), Amjad Sabri & Party (Pakisztán) 
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A TRAFÓ GALÉRIÁBAN EDDIG KIÁLLÍTÓ 
NÉHÁNY EMBLEMATIKUS ÉS NEMZETKÖZILEG AKTÍV KÉPZŐMŰVÉSZ 

 

Artur Żmijewski (Lengyelország), Yona Friedman (Franciaország), Mladen Stilinovic (Horvátország), 
Harun Farocki (Németország), Roy Andersson (Svédország), Chto Delat (Oroszország), Krzysztof 
Kieślowski (Lengyelország), Jiři Kovanda (Csehország), Andreas Fogarasi (Ausztria-Magyarország), 
Paul Harrison & John Wood (Nagy Britannia), Carey Young (USA), Sanja Iveković (Horvátország), 
Adam Chodzko (Nagy Britannia), Kis Varsó, Société Réaliste (Franciaország-Magyarország), Miklos 
Onucsan (Románia), Igor & Ivan Buharov, Svätopluk Mikyta (Szlovákia), Uglár Csaba , Ciprian 
Muresan (Románia), Csákány István, Daniel Knorr (Románia), Németh Hajnal, Eva Kot’átková 
(Csehország), Lakner Antal, Dominik Lang (Csehország), Komoróczky Tamás, Anetta Mona Chisa - 
Lucia Tkacova (Románia/Szlovákia), EIKE (Németország-Magyarország), Joanna Rajkowska 
(Lengyelország), Csörgő Attila 
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TRAFÓ KMH NONPROFIT KFT. 2012-2017 ÉVEK RÉSZLETES ÜZLETI TERVE 
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DUNAPART 2011 RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI 
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RÉSZLETES MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 
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ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 

 

 



Oldal: 57 / 60 

Szabó György, 2011 

 

PÁLYÁZATHOZ TARTOZÓ NYILATKOZATOK 
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TÁMOGATÓ-,  SZÁNDÉKNYILATKOZATOK 

 

1. Anne Teresa De Keersmaeker (B) 
2. Archa Theatre, Prága (Cz) 
3. Arcus Temporum-Varga Mátyás fesztiváligazgató, Pannonhalma 
4. Arte France, Frédérique Champs (F) 
5. Belga Nagykövetség 
6. Bozar Theatre & Dance, Brüsszel (B) 
7. British Council 
8. Budapest Music Center 
9. Campo, Gent (B) 
10. Centre de Développement Chorégraphique, Annie Bozzini, Toulouse (F) 
11. Circostrada Network (F) 
12. Colectiva, Miki Braniste, Kolozsvár (RO) 
13. Compagnie Marie Chouinard, Montreal (CAN) 
14. Dance Umbrella, London (GB) 
15. Danspace Project (EU) 
16. Darina Kárová, Festival Divadelná Nitra, festival director (SK) 
17. DuplaCena – TDI Portugal (P) 
18. Eötvös Péter zeneszerző 
19. Extra City-Kunsthall Antverpen, (NL) 
20. Fiatal Művészek Stúdiója Egyesület 
21. Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Róma (I) 
22. Forum Danca – DÉPARTS, Lisboa (P) 
23. Francia Intézet 
24. Frenák Pál Társulat, Frenák Pál 
25. FÜGE – Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 
26. Fuchs Lívia tánctörténész, kritikus 
27. Goethe Institut, Jutta Gehrig 
28. Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógus 
29. Halász Tamás kritikus 
30. Harcsa Veronika 
31. Hebbel Theater, Berlin (D) 
32. HOPPart Társulat 
33. Japán Alapítvány  
34. Jeney Zoltán zeneszerző 
35. Kajo Nelles, Internationale Tanzmesse nrw,director (D) 
36. Kampnagel Internationale Kulturfabrik, Hamburg (D) 
37. Kárpáti Péter író 
38. Kitchen Budapest-Nemes Attila kurátor 
39. Kortárs Drámafesztivál 
40. Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros 
41. Králl Csaba tánckritikus, Lábán-díj kurátor 
42. Kunstenfestivaldesarts, Brüsszel (B) 
43. Kútszegi Csaba tánckritikus, kurátor 
44. Laikmetigas Makslas Centrs, Riga (LV) 
45. Lakner Antal, képzőművész 
46. Libri Kiadó-Sárközy Bence igazgató 
47. Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum 
48. Magyar Képzőművészeti Egyetem 
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49. Maladype Színház, Balázs Zoltán művészeti vezető 
50. Mélyi József, művészettörténész 
51. Meredith Monk, New York (USA) 
52. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
53. Mundruczó Kornél rendező 
54. Műhely Alapítvány 
55. National Arts Centre, Ottawa (CAN) 
56. New York Live Arts 
57. ONDA, Nathalie Vimeux, Párizs (F) 
58. Orlai Produkciós Iroda 
59. PanoDráma – Lengyel Anna 
60. P.A.R.T.S., Brüsszel (B) 
61. Péter Márta kritikus, táncpedagógus 
62. Rényi András művészettörténész, esztéta 
63. Saudades Tourneen T.S.GMBH (A) 
64. Schwierin, Marcel, Berlin (D) 
65. SÍN Kulturális Központ 
66. Societas Raffaello Sanzio 
67. Százados László, szerkesztő, művészettörténész 
68. Színház.hu – Hálózat a Színházért Alapítvány 
69. Tanguay Impressario, Québec (CAN) 
70. Tanec Praha, Prága (CZ) 
71. Tg Space, Amsterdam (NL) 
72. Theo Van Rompay, PARTS 
73. T MU Jennifer P. Goodale, Barbara Lanciers, New York, (USA) 
74. Tóth Ágnes Veronika esztéta, kritikus 
75. Trisha Brown Dance Company, Charenton (F) 
76. TR Warszawa Theatre, Varsó (PL) 
77. Tünet Együttes, Szabó Réka 
78. Würtenbergischer Kunstverein Stuttgart (D) 
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VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK MÁSOLATA 

 


