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L1danceFest 2018

L1danceFest 2018

nemzetközi kortárs tánc-színházi előadások fesztiválja
17. alkalommal Budapesten az L1 Egyesület szervezésében

Movement-based international festival of contemporary performing arts
17th annual edition organized by L1 Association in Budapest

2018. szept. 4. és 9. között 17. alkalommal rendezik meg Budapesten az
L1danceFest névre hallgató nemzetközi szemlét, melynek fókuszában
a kortárs előadóművészetek (tánc- és társművészetek, illetve
a performatív művészetek) állnak. A 15. jubileumi évforduló alkalmával
a fesztivál történetére visszatekintve a szervezők körében felmerült
a „hogyan folytassuk és folytassuk-e egyáltalán” gondolat, de örömmel
nyugtázhatjuk, hogy egyértelműen a folytatás mellett döntöttek.

The international L1danceFest is organized for the 17th time in Budapest
between 4–9 September, 2018, with its focus on contemporary performing
arts (dance, dance theatre and other forms of performing arts).
After the 15th jubilee the organizers having looked back to the long history
of this event started to doubt the shape and future of the festival, even run
the risk of not continuing it. They ﬁnally came to the univoque conclusion
to keep on going but with a different structure.

A szervezők az L1danceFest programjainak kialakításakor fokozottan
ﬁgyelnek arra, hogy úgynevezett OFF programok (kísérő események)
is megjelenjenek, ezzel is a fesztivál közösségépítő erejét; valamint
a szakmai megismerhetőséget, testközelbe kerülést hangsúlyozva.
Ezért workshopok, kiállítások, beszélgetések valamint a társművészetek
megjelenése jellemzi a fesztivált a kezdetek óta.
A külföldiek mellett pedig idén is nagyon fontosnak tartják, hogy
a nemzetközi fesztivál szövetében magyar alkotók is megjelenhessenek,
s mint ilyen, különös tekintettel az L1 Egyesület tagjainak és rezidens
művészeinek munkáira ﬁgyelnek.

When designing the programme of L1danceFest it is of utmost importance
to include so-called OFF programmes (or accompanying events) thus
emphasizing the festival‘s community building potential, its role in
professional understanding, and in short, its one-to-one, ﬂesh and
blood experience. Therefore, from the very beginning, various workshops,
exhibitions, open discussions and other art forms has been characterizing
the L1danceFest.
Besides many international artists, it is as important as it was in the
beginning to include works of local artists in the programme, with special
focus on those of the members and resident artists of L1 Association.

Az események több fő csoportba oszthatóak:
Showcase program – rövid darabok seregszemléje × Stúdió-prezentációk
× Workshop × Add bele magad! konferencia-sorozat 2018 × lorgennale
– a home festival.
Számokban: 19 előadás – 4 workshop – 2 kiállítás és megnyitó akció – 15
önkéntes segítő – 9 országból érkezik hozzánk 25 nemzetközi vendég

Now the festival consists of several main events like:
Showcase programme with short pieces × Studio presentations × Workshops
× Add bele magad! conference-series 2018 × lorgennale – a home festival.
In numbers: 19 performances – 4 workshops – 2 exhibitions and opening
actions – 15 volunteers – 9 countries will be represented with 25 international guests

Fő szervező / Main organizer: L1 Egyesület × Művészeti vezető és
programkurátor / Artistic director, curator: Ladjánszki Márta (L1-tag)
× Házigazda / Host: Varga Zsolt (L1-tag) × Talking through V4+
beszélgetések vezetője / Moderator: Ladjánszki Márta (L1-tag) ×
Fordítás / Translation: Kovács Noémi Anna, Varga Zsolt (L1-tagok)
× Közösségi média / Social media: Farkas Kristóf (L1-tag) × Videó- és
fotó-dokumentáció / Video, photo documentation: Lajti Balázs, Roland
Szabo (L1-tag) × Sajtómunkatárs / Press contact: Naszály György ×
Graﬁka / Design: Korolovszky Anna

Online regisztrációk / Online registrations are needed:
A lorgennale – a home festival erősen limitált nézőszámmal működik,
ezért a helyszíneiről csak az online regisztrált nézők kapnak felvilágosítást
/ for lorgennale – a home festival Very limited number of people can
participate –» LINK: https://goo.gl/forms/2geL4sRmJTI7qye52

www.L1.hu | www.L1dancefestival.blogspot.hu
www.talkingthroughv4plus.blogspot.hu
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Az Add bele magad! Konferencia 2018 – Partnerség eseményre az
alábbi linken lehet jelentkezni / For Add bele magad! conference series
2018 – Partnership LINK: https://goo.gl/forms/YSVpCTnZQOwpssQG2
A tánckurzusokra az alábbi linken lehet jelentkezni
For the dance classes and workshops you can register here:
LINK: https://goo.gl/forms/JIL6ZPKUuGbUWJdR2
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WORKSHOP

fotó: Vreni Arbes

szeptember 5-6-7. 10.00 – 11.30
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
„A mozgásban lévő tudatos test” Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus vezetésével
A résztvevők egy felépített gyakorlatsorozaton mennek keresztül,
amelyben a Release technikától a talajmunkán át a légző- és egyszerű jógagyakorlatokig bezárólag fokozatosan és magabiztosan
készülnek fel az összetett mozdulatminták
és nehezebb koreográﬁai sorozatok elsajátítására.
Romain GUION (FR) táncos, alkotó, koreográﬁai
asszisztens, fesztiválszervező 20 éves pályafutással rendelkezik az előadóművészetek területén.
A Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse in Paris (CNSMD)-n diplomázott, majd
számos ismert együttesnél dolgozott (legutóbb a
Les Ballets C de la B – Alain Platel (B)). 2000 óta koreográfusi, majd tanári
tevékenységet folytat. Emellett pedig a berlini, rövid előadásokra koncentráló LUCKY TRIMMER fesztivál csapatának tagja, ahol új előadóművészek
felfedezésén és támogatásán fáradozik.

fotó: Tamar Lamm

szeptember 8. 10.00 – 12.00 TRAFÓ STÚDIÓ
Az ünnepi test – avagy Otthon emigrációban tánckurzus
Shira EVIATAR (IL) vezetésével
A workshop az ünneplés testünkben rejlő formáit kutatja, valamint
új utakat keres megﬁgyelni az ismert, megszokott, testünkbe vésett
mozdulatokat. Társadalmi és kulturális testünk megtölti a stúdiót
miközben ünnepi táncmozdulatokat hajtunk végre és ﬁgyelmünket
az elménk, a tudatunk és a testünk közötti kapcsolatra irányítjuk.
Mi az, amit az ünneplés formái által gyakorlunk? Milyen gondolatok,
érzések, értékek és érzelmek születnek ezekben a szociális
terekben? Mozdulataink és azok ismétlése kubista, kinesztetikus
szobrokat szülnek.
Együtt táncolva átéljük az áramlást, az élvezetet, megünnepeljük önmagunkat és örömet
szerezve hangot adunk ellenállásunknak.
Shira EVIATAR (IL) Tel-Avivban élő interdiszciplináris művész, koreográfus és táncos. Vizsgálódásának központjában a test és az elme gyökerei,
valamint a korábbi nemzedékek, hagyományok
és kultúrák megtestesítésének mikéntje állnak.

WORKSHOP
szeptember 4. 16.30 – 19.00 RS9+ VALLAI KERT
szeptember 5-6. 11.00 – 18.00 TRAFÓ STÚDIÓ
FÉNYTERVEZŐ workshop
Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK) vezetésével
Támogatók: Szlovák Intézet Budapest, az NKA IZP Ideiglenes
Kollégiuma
Hogyan lehet a színházban és az életünkben megjelenő fényt megérteni és megﬁgyelni?
A kétnapos, Tomáš Morávek vezette workshop során lehetőség nyílik a
fény és a világítás összetett, az érzékelésünket és az érzelmeinket
nem csupán a színházban befolyásoló tényező témakörét megismerni.
A workshopot olyan résztvevők számára terveztük, akik a színházi
világítás alapjai iránt érdeklődnek és szeretnének alapismereteket
szerezni általában a fényről és a világításról.
Tomáš MORÁVEK (CZ) a világítás és annak minden területe iránt
elkötelezett. A szomszédjában elhelyezkedő prágai Duncan Centre
tánciskolának köszönhetően fedezte fel a kortárstáncot és a fények
fontosságát a táncelőadásokban. Azóta egyre csak növekszik a
terület iránti érdeklődése és megszállottsága.
Jelenleg Prágában, Dejvicében lakik, és még mindig hisz az interaktív, élő színházi formákban, nem csak mint világosító szakember és fénytervező, hanem főképp mint színházzal és a színházért
élő ember.
http://www.lightingschool.eu/us/
Katarina ĎURICOVÁ (SK) kulturális menedzserként dolgozott különböző helyi és nagyobb nemzetközi együttműködésekben. Hét
éven át volt a szlovákiai Zsolnán a Stanica Žilina Kulturális Központban, aminek köszönhetően felfedezte magának a fénytervezés mágikus világát. Ettől kezdve főleg szlovák és cseh kortárstánc
tárulatoknak kezdett fénytervezőként dolgozni. A Stanica Žilina
Kulturális Központ támogatásának és Tomáš Morávek segítségének köszönhetően létrehozta a School of Lighting Design-t, amin
keresztül Szlovákián belül széles körben tudják felhívni a ﬁgyelmet
a „jó világítás” fontosságára.
Online regisztráció kötelező. / Online registration is needed.
LINK: https://goo.gl/forms/YSVpCTnZQOwpssQG2

Online regisztráció kötelező. / Online registration is needed.
LINK: https://goo.gl/forms/JIL6ZPKUuGbUWJdR2
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09.04.

09.05.

kedd

szerda

RS9+ VALLAI KERT
Add bele magad! KONFERENCIA-SOROZAT – a PARTNERSÉG
jegyében
az NKA IZP Ideiglenes Kollégium támogatásával, benne:
13.00 – 14.00 Mi a partnerség? – TALLÓ Gergely (H) bevezetője
14.00 – 16.00 GÁL Eszter (H) „személyes kreatív térkép” készítése
a résztvevőkkel
16.30 – 19.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK)
fénykurzus
Online regisztráció kötelező. / Online registration is needed.
LINK: https://goo.gl/forms/YSVpCTnZQOwpssQG2

CEU AUDITÓRIUM
20.00 Shira EVIATAR (IL)

RISING

fotó: Tamar Lamm

Koreográfus: Shira Eviatar × Előadók: Shira Eviatar, Anat Amrany ×
Művészeti vezető: Itzik Giuli, Hillel Kogan × Próbavezető: May Zarhy ×
Zene: Aharon Amram – „Haya Mei Sana’a”, Sfataim – „Ahlan Wa
Sahlan”
Támogatók: Yasmeen Godder Studio, Kelim Center, Yehoshua
Rabinovich Foundation
for the Arts, CEU CAC
„A Rising c. előadás
a hagyományok és a
bennük rejlő tudás
iránti vizsgálódásom
folytatása. A darab két
különböző – jemeni és
marokkói – kulturális
tudással
rendelkező
test találkozása.
Célom rálelni egy közös pontra az etnikus/
tradicionális illetve a konkrét/jelen idejű test között, elérni a hagyomány absztrakcióját. Meg szeretném kérdőjelezni az izraeli művészetre jellemző esztétikát és szeretném a kortárstánc fókuszába
beemelni a mizrahi (judeo-arab) kultúrát.”
Shira EVIATAR (IL) bio a 4. oldalon.
www.shiraeviatar.com
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MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 „A mozgásban lévő tudatos test” kortárstánc kurzus
Romain GUION (FR) vezetésével (Infó: 4. oldal)
TRAFÓ STÚDIÓ
11.00 – 18.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK)
fénykurzus (Infó: 5. oldal)
MAMŰ GALÉRIA
18.00 TestVonal 3 kiállításmegnyitó
kurátor: KOROKNAI Zsolt DLA
Látogatható szeptember 10-éig 14.00 – 18.00 között.
Az L1 Egyesület és a MAMŰ között elindult L1meetsMAMŰ 2012-re
visszanyúló közös együttműködés hagyományait tovább építve a
művészeti formák kölcsönös megismerését, a médiák technikai
szerepét felvállalva folytatódik a kísérleti művészeti bemutatkozások társművészeti áthatásainak megjelenítése.
Kiállító művészek: Harsányi Réka & Szűcs Dóra Ida (H) / Horváth
Helén Sára (H) / Koroknai Zsolt DLA & Ladjánszki Márta (H) / Szűcs
Réka (H) / Ziggurat Project (H)
Támogatók: NKA, MAMŰ, L1 Egyesület

BAKELIT M.A.C.
20.00 – 23.00 SZERDA Zsóﬁa (SRB)
A nosztalgia labirintusa fotókiállítás
A kiállítás szept. 5-6-án látható egész nap. × Az alkotócsoport tagjai:
Klájó Adrián, Szerda Zsóﬁa, Tóth Laura, Pintér Nikoletta, Munyin
Andrea, Szalma Zsóka, Asztalos Alfréd, Fekete Tamás, Ábrahám
Máté × Szervező: STREAMLET Művészeti Egyesület
Támogatók: Magyarkanizsa Község, Magyar Nemzeti Tanács,
L1 Egyesület
A STREAMLET Művészeti Rezidencia 2018 alkotói Klájó Adrián
képzőművész vezetésével, június 21–30. közötti időszakban
kültéri intervenciókat valósítottak meg a magyarkanizsai Népkert
területén. A fotók készítésekor a fő ihletet az alkotók magából a
térből és az installációból nyerték, és nem utolsósorban Vázsonyi
Csilla „A magyarkanizsai Népkert és Vigadó” című tanulmányában
összegyűjtött történetekből.
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09.05.
SZERDA Zsóﬁa (SRB) a Szegedi
Tudományegyetem
kommunikáció szakán végzett, és részt
vett a Katedra Szakképző iskola
színpadi táncos képzésén. Élete
Óbecsén, Szegeden, Újvidéken,
jelenleg pedig Szabadkán zajlik.
Volt magyartanár, tévés riporter, marketinges és szervezőtitkár (Kosztolányi Dezső Színház),
jelenleg újságíró (Hét Nap), valamint kvízmester, fesztiválszervező (Desire Central Station
Festival, TESZT Fesztivál, Malomfesztivál, stb.) és fotós. Szeret enni, szereti a sorozatokat,
ha teheti utazik, ha nem teheti akkor is, szerelme a színház,
a fényképezés, a társasjátékok,
és a jó humorérzékkel megáldott emberek.
Ha fotót készít, keresi az arc mögött az embert, a színpad mögött a
lelket és a gondolatot, az utca mögött a lakost, a zene mögött a repülést, az árnyékban a világost, csíkokban a pöttyöt. Néha megtalálja.
www.szerdazsoﬁ.com
20.00 SHOWCASE

&

Ziggurat

LITTLE MAGIC BOX OF
HARMONY (munkabemutató)

fotó: Szabo Roland

KOVÁCS Emese (H) a Budapest Kortárstánc Főiskolán folytatott
tanulmányai után a brnoi Janáček Academy of Music and Performing
Arts (CZ) tánc és mozgásszínház szakán diplomázott 2016-ban.
A Ziggurat Project összművészeti és térszenzitív társulat alapító
és állandó tagja alkotóként és előadóként. Együttműködött a
Philippe Genty Társulat tagjaival, a Zéró Balett Társulattal, Batarita
és Ladjánszki Márta koreográfusokkal. 2013-ban a Batarita Társulat
ösztöndíjasa, 2016-ban az L1 Egyesület rezidens művésze, 2017-től
az L1 Egyesület tagja.
http://zigguratproject.com/artists#/emese-kovacs/

Lior LAZAROF & Chen NADLER (IL)

ABC AND THE STUDY OF
STARS

PROGRAM, benne:
KOVÁCS Emese
Project (H)
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Alkotásunk kulcsszavai a nőiesség; az emberszabású robotok; az
emberi test tárgyiasítása; szex mint szolgáltatás; a szexrobotok
trendje; a robotok etikája; a test mint szexuális árucikk.
Harmony (Harmónia) a neve annak az első olyan életnagyságú
szexrobotnak, amelyet a kaliforniai RealDoll cég hozott létre, és
ami képes személyre szabottan reagálni, beszélni, emlékezni a
személyes adatokra, emóciókat mutatni emberi mozgásra képes
arcával. Egy dolog van, amire eddig még nem képes: a járás.

Tánc, koncepció: Kovács Emese,
Lukács Gergő, Sarlós Flóra Eszter
× Koreográfus: Kovács Emese ×
Vizuál: Szabó Kristóf – Kristoﬂab
× Hang, zene: Tibor Nagy Grosso ×
Stylist: Ádám Anna × Támogatók:
Pro Progressione, L1 Egyesület,
Műhely Alapítvány, SÍN Kulturális Központ, Nástupište 1-12 (SK),
VUNU (SK)

fotó: Szabo Roland

fotó: Bezzeg Gyula

szerda

Koreográﬁa, előadók: Lior Lazarof,
Chen Nadler × Zene: Gryllus Ábris EMA
– I Wanna Destroy × Támogatók: L1
Egyesület, Mediterranean Dance Center (HR)
Lior LAZAROF (IL) Izraelben született és hivatásos táncképzését is ott
kezdte meg az észak-izraeli Ga’aton
városában lévő Dance Workshop-ban,
majd a jeruzsálemi Academy of Music and Dance-en folytatta és szerzett BA diplomát. 2017-ben az
L1 Egyesület rezidens művésze, 2018-tól tagja. Projektjeiben Lior
számos más terület képviselőjével működik együtt, hogy a ﬁzikai
test és a lehatárolt tér közt meglévő töréspontot kutassa.
www.liorlazarof.com
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09.05.
BERGER Gyula & ZéróPlusz Táncművek (H)

ÉBREDÉS

LÉTSZOMJ (munkabemutató)

Alkotók, előadók: Kiss Anikó (rendező-koreográfus, performer); Emilia
Jagica (képzőművész) × Technikai segítő: Nenad Kojic × Támogatók:
Streamlet Művészeti Egyesület, Regionális Kreatív Műhely

Koreográfus, rendező: Berger Gyula × Előadó: Horváth Anna × Mozgások:
Horváth Anna, Berger Gyula × Támogatók: L1 Egyesület, ZéróPlusz
Táncstúdió, Műhely Alapítvány

A két művész alapvető
munkamódszere a kölcsönös ösztönzés és
szembenállás,
amely
testüket és mozdulataikat mindennapi jelentésüktől megfosztja.
Mindkét művész tevékenysége a mai emberiségre reﬂektál; állandó
törekvésük,
munkájuk
szükségessége; az élet
monotonitása és mechanikus gyakorlása ugyanakkor kulcsot ad az élet értelmének megszerzéséhez, amelyet a kreativitás, a gyermeki (őszinte) és az új
felismerések tapasztalatai révén lehet megtalálni.

Darabunkban egy kiüresedett világban hajótörést szenvedett ember
keresi életének értelmét
a magány szigetén. Vajon mivel lehet helyettesíteni a valódi célokat,
a régen nem tapasztalt
eksztázist? Hogyan lehet
elhárítani az értelmetlenül elvesztegetett élet
fenyegető rémképét?

KISS Anikó (SRB) Magyarkanizsán él és dolgozik.
A budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező-koreográfus szakán végzett. A következő meghatározó alkotókkal dolgozott együtt: Nagy József, Yumiko Yoshioka, Urbán András, Kokan
Mladenovic, Paolo Magelli. 2013 óta szabadúszó rendező-koreográfus és színész. A STREAMLET Művészeti Egyesület alapító tagja és
az L1 Egyesület rezidens művésze a 2018-as évben.
Emilia JAGICA (SRB) vajdasági magyar származású képzőművész,
aki Berlinben magistrált az Universität der Künste Berlin Egyetemen 2011-ben.
https://www.youtube.com/watch?v=zp3RLyj27GA
http://emilia-jagica.com/
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fotó: Berger Gyula

fotó: Szerda Zsóﬁa

szerda
KISS Anikó & Emilia JAGICA (SRB)

BERGER Gyula (H) tíz évnyi intenzív néptánc, klasszikus balett,
jazz- és modern tánc tanulmányait követően 1984-ben alakította meg első társulatát, a Berger Táncegyüttest, amely sokáig az
egyetlen félhivatásos modern táncegyüttes volt Magyarországon.
A csoport jó néhány évig pénzügyi támogatás nélkül, de munkáját
professzionális szakmai színvonalon végezve működött.
Táncosként, tanárként, és koreográfusként mindig új utakat és inspirációt keresett, és végül ez a tudásszomj Hollandiába vezérelte.
1997-ben visszatért Magyarországra, ahol azóta folyamatosan tanít
és koreografál, valamint nemzetközi koreográﬁai együttműködésekben is részt vesz. Néhány kollégájával 1998-ban létrehozták az
L1 Egyesület elnevezésű alkotóközösséget, amelynek egészen 2011
februárjáig az elnöke volt. Jelenleg a Jurányi Házban működő ZéróPlusz TáncMűvek munkáját irányítja, az alkotás mellett egy egyéves intenzív kortárstánc képzést vezet.
www.zeroballet.com
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szerda
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vasárnap

09.06.

09.08.

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus
TRAFÓ STÚDIÓ
11.00 – 18.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK) fénykurzus
SZLOVÁK INTÉZET BUDAPEST
18.00 Yuri KOREC (SK) Not a Solo
BAKELIT M.A.C.
20.00 – 23.00 SZERDA Zsóﬁa (SRB) A nosztalgia labirintusa
fotókiállítás
20.00 showcase program, benne:
LADJÁNSZKI Márta & VARGA Zsolt (H) LetMeC
× × × RUHÁTLAN ELŐADÓK ÉS NÉZŐK × × ×
Jana JACUKA (LV) Faux Pas
KOVÁCS István (H) Két világ között – a „30 év a performance
művészetben” sorozat következő állomása

TRAFÓ STÚDIÓ
10.00 – 12.00 Shira EVIATAR (IL) Celebration body – looking in to
forms of celebration tánc-workshop
EGYÉNI HELYSZÍNEKEN – a bejelentkező látogatók személyes
üzenetben kapják meg a helyszín címét
14.00 – 18.00 lorgennale – a home festival
kurátor: Jean-Lorin STERIAN (RO)
Az esemény jellegzetessége, hogy otthonokban történik meg,
a résztvevő „host”-ok/helyszínek jelentkezés alapján kerülnek
összeköttetésbe a művészekkel.
Fellép:
14.00 Cristian NANCULESCU (RO)
16.00 Simone RUESS (D)

szombat

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus
TRAFÓ STÚDIÓ
11.00 – 18.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK) fénykurzus
MAMŰ GALÉRIA
18.00 TestVonal 3 kiállításmegnyitó – kurátor: KOROKNAI Zsolt
DLA | Kiállító művészek: Harsányi Réka & Szűcs Dóra Ida (H),
Horváth Helén Sára (H), Koroknai Zsolt DLA & Ladjánszki Márta (H),
Szűcs Réka (H), Ziggurat Project (H)
BAKELIT M.A.C.
20.00 – 23.00 SZERDA Zsóﬁa (SRB) A nosztalgia labirintusa
fotókiállítás
20.00 showcase program, benne:
KOVÁCS Emese & Ziggurat Project (H) Little magic box of Harmony
Lior LAZAROF & Chen NADLER (IL) ABC and the study of stars
KISS Anikó & Emilia JAGICA (SRB) Ébredés
BERGER Gyula & ZéróPlusz Táncművek (H) Létszomj

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM IFJ. NAGY ZOLTÁN
SZÍNHÁZTEREM (Columbus utca)
18.00 stúdió prezentáció | Francesca FOSCARINI (IT) Animale
TRAFÓ STÚDIÓ
20.00 stúdió prezentáció
Gil KERER & Korina FRAIMAN (IL) Nice to Beat You
Alise Madara BOKALDERE (LV) The translation of my eyes

péntek
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RS9+ VALLAI KERT
Add bele magad! KONFERENCIA-SOROZAT – a PARTNERSÉG
jegyében az NKA IZP Ideiglenes Kollégium támogatásával, benne:
13.00 – 14.00 Mi a partnerség? – TALLÓ Gergely (H) bevezetője
14.00 – 16.00 GÁL Eszter (H) „személyes kreatív térkép”
16.30 – 19.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK) fénykurzus
CEU AUDITÓRIUM
20.00 Shira EVIATAR (IL) Rising

09.07.

09.04.

L1danceFest 2018 PROGRAMÖSSZESÍTŐ

TRAFÓ STÚDIÓ
20.00 és 21.00 „a Pest Est bemutatja” L1 Egyesület SHOEGAZE
22.00 ZÁRÓKOCCINTÁS
EGYÉNI HELYSZÍNEKEN – a bejelentkező látogatók személyes
üzenetben kapják meg a helyszín címét
12.00 – 18.00 lorgennale – a home festival
kurátor: Jean-Lorin STERIAN (RO)
Az esemény jellegzetessége, hogy otthonokban történik meg,
a résztvevő „host”-ok/helyszínek jelentkezés alapján kerülnek
összeköttetésbe a művészekkel.
Fellép:
12.00 GÁL HORVÁTH Bernadett (H – L1 rezidens 2018)
14.00 HORVÁTH Ádám Márton (H – L1-tag)
16.00 Jean-Lorin STERIAN (RO)
Az egyes előadások után az alkotókkal a Talking through V4+
nyitott beszélgetések keretében beszélgetünk. / After each
performance everybody is kindly invited to participate in the open
discussions of Talking through V4+.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk./ The organizer reserves the right
to make changes to the program.
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09.06.
csütörtök
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus (Infó: 4. oldal)

Az együttműködés alapötlete Ladjánszki Mártától származik, akivel
a NaVKE 2007-ben került kapcsolatba. Akkor több sikeres táncelőadásukat láthatták a naturista nézők.
2018-ban egy hosszabb távú programot indítottak el, amiben több
előadás került terítékre, sőt, az első két, zártkörű előadás után a
harmadik alkalommal megnyitják a kört és bárki, aki vállalja, hogy
ruhátlanul nézi meg az előadást nézőként csatlakozhat.

TRAFÓ STÚDIÓ
11.00 – 18.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK)
fénykurzus (Infó: 5. oldal)
SZLOVÁK INTÉZET BUDAPEST

VARGA Zsolt (H) budapesti zenész,
zeneszerző, multiinstrumentális hangés mozgásművész. Emellett az L1
Egyesület elnöke 2011 óta.

NOT A SOLO (munkabemutató)

Előadó: Yuri Korec × Dramaturg: Maja Hriešik, Jakub Turčan × Fény: Jozef
Miklós × Zene: Matúš Kobolka × Producer: Skrzprst
Támogató: Szlovák Intézet Budapest
Az alkotófolyamatot a Slovak Arts Council támogatja.
Yuri KOREC (SK) számos társulattal dolgozott és nemzetközileg
sikeres koreográﬁát készített. Legutolsó, d-BODY-m (2017) című
előadását sikerrel játszották Szlovákia szerte, és első külföldi bemutatója a Bakelit Multi Art Centerben volt. Yuri nemrég szerzett
doktori címet a pozsonyi Előadó Művészeti Akadémián és emellett
az első szlovák Rolfer™-ként mozgásterápiát is folytat.
www.yurikorec.eu

fotó: Szabo Roland

18.00 Yuri KOREC (SK)

BAKELIT M.A.C.
20.00 – 23.00 SZERDA Zsóﬁa (SRB) A nosztalgia labirintusa fotókiállítás (Infó: 7-8. oldal)

LADJÁNSZKI Márta (H) klasszikus
balett, szertorna, jazz és modern tánc
tanulmányait Magyarországon és
Bécsben folytatta, majd 1996 végén
társalapítója volt a KOMPmÁNIA Kortárs Táncszínháznak, ahol táncosként
és társ-koreográfusként dolgozott.
2001-ben csatlakozott az L1 Egyesület
munkájához, ahol művészeti alelnökként a mai napig dolgozik.
A testből, a belső gondolatokból nyeri az inspirációt, és a belső
gondolatokat látható információvá alakítja.
www.martaatwork.com / www.L1.hu

LADJÁNSZKI Márta &
VARGA Zsolt (H)

fotó: NaVKE

LetMeC ×××
RUHÁTLAN ELŐADÓK
ÉS NÉZŐK
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az L1 Egyesület és a Naturisták
Virtuális Klubja Egyesület
(NaVKE) együttműködésében
Koreográfus, koncepció:
Ladjánszki Márta × Zeneszerző, zene: Varga Zsolt × Közreműködők: Ladjánszki Márta,
Varga Zsolt
Támogatók: L1 Egyesület, EMMI, NKA, Derida Dance Center, Fabrik
Potsdam, Műhely Alapítvány

fotó: Margarita Germane

Jana
20.00 SHOWCASE PROGRAM, benne:

JACUKA

(LV)

FAUX PAS
Diplomamunka, Lett Kulturális Akadémia, Kortárstánc szakág (2018)
Koreográfus: Jana Jacuka
× Előadók: Laura Gorodko, Aleksey Smolovs ×
Zene: Miķelis Putniņš ×
Jelmez, látvány: Estere
Betĳa Grāvere × Fényterv: Niks Cipruss × Producer: Katrīna Dūka
Támogatók:
Latvian
Academy of Culture, Valsts Kultūrkapitāl fonds
(State Culture Capital Foundation – SCCF), Rīgas Dome (Riga City Council)
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09.07.
péntek
A Faux Pas (Piezīme nevietā) két művészeti ág, a kortárstánc
és a cirkusz szimbiózisa. Finom metaforákkal átszőtt történet
két ember kapcsolatának tikos, rejtett, csak tapasztalat révén
megismerhető mivoltáról, melyben a cyr wheel az elbeszélés és a
képzelet médiumává válik.

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.00 – 11.30 Romain GUION (FR) kortárstánc kurzus (Infó: 4. oldal)
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM IFJ. NAGY ZOLTÁN
SZÍNHÁZTEREM (Columbus utca)
18.00 STÚDIÓ PREZENTÁCIÓ
Francesca FOSCARINI (IT) ANIMALE
Bemutató: 2018 Velencei Tánc-Biennálé

Jana JACUKA (LV) táncos, koreográfus. 2018-ban végzett a Lett
Kulturális Akadémia kortárstánc szakán, jelenleg pedig az észtországi,
ﬁatal koreográfusoknak szóló PREMIERE 2019 program résztvevője.
Érdeklődésének középpontjában több művészeti ág, úgymint
a cirkusz, az audiovizuális művészetek, a képzőművészet, a
hangművészet, a színház és ﬁlm áll.

Ötletgazda, koreográfus: Francesca Foscarini × Társalkotók: Romain
Guion, Cosimo Lopalco × Előadó: Romain Guion × Fényterv, technikai
kivitelezés: Luca Seraﬁni × Video: Licorne by Maider Fortune × Producer: VAN (Olasz Kulturális Örökségek Minisztérium támogatásával)
× Támogatók: CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del
Grappa, Tanzhaus Zürich, Istituto Italiano di Cultura Parigi, Teatro
Stabile del Veneto

KOVÁCS István (H)

KÉT VILÁG KÖZÖTT
a „30 év a performance művészetben” sorozat következő állomása
Külön köszönet Dénes Imrének

Az Animale című előadást Antonio Ligabue a természet világáról
alkotott különleges víziói inspirálták. A színpadon – John Berger
szavait használva – egy ĳesztő módon ígéret nélküli világ jelenik
meg, amelyet az életért való küzdelem jellemez, és amelyben a
legelső szükséglet a menedék, a leghőbb vágy az oltalom, az első
életjel a fájdalom. Ebben sivárságban, hirtelen és kiszámíthatatlan
módon, egyszercsak megjelenik a szépség.

KOVÁCS István (H) 30 éve foglalkozik performance művészettel
és Közép-Európa jelentősebb művészei közé tartozik. 1992-ben
Derkovits Ösztöndíjat kapott. Számos neves hazai és külföldi
fesztiválon szerepelt már performanszaival. Az L1 Egyesület
rezidens művésze 2018-ban.
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TRAFÓ STÚDIÓ
20.00 STÚDIÓ PREZENTÁCIÓ
Gil KERER & Korina FRAIMAN (IL)

NICE TO BEAT YOU

A 2017-es MASH jeruzsálemi koreográfus-versenyben az L1 Egyesület különdíját vehette át, ami meghívás az idei
fesztiválunkra!
fotó: Tomer Halperin

fotó: Spipecz András

Francesca FOSCARINI (IT) táncos, koreográfus. Alkotói munkájának
középpontjában a ﬁzikalitás és a lelkiállapot közötti kapcsolat áll,
de különös ﬁgyelmet fordít az előadói színpadi jelenlét közönségre
gyakorolt hatására.
www.francescafoscarini.it

Alkotók, előadók: Gil Kerer, Korina
Fraiman × Zene: Rubel – Quando
Bate Aquela Saudade, Screech –
The 12 Hours Movie specialist ×
Fény: Yoav Barel × Támogató: Lucky
Trimmer e.V.
Az elődás az Ensemble BatSheva
Dancers Create 2017 sorozat része.
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09.07.
péntek
A duett egy férﬁ és egy nő szenvedélyes találkozása. Kapcsolatuk
intenzív és kaotikus, de egyben biztonságot is nyújt. Fájdalom,
szenvedély és elegancia összefonódásával, a hatalmi harcban
helyreáll az egyensúly.

Mindannyian ismerjük mind az örömöt, mind a bánatot, értjük és
elfogadjuk. De mi történik, amikor nem ismerjük megjelenésük
okát? Milyen hosszan fogadjuk el vendégeskedésüket és mikor
vesztjük el az uralmat fölöttük?
A darab azt mutatja be, amit láttam. Azt a fájdalmat és
reménytelenséget, amit valaki lányaként, barátjaként, ismerőseként
vagy pusztán mint egy idegen ismerek. Azt, amit megismerhetek
anélkül, hogy vendégül látnám magamnál.

Gil KERER (IL) Tel Aviv-ban él független táncosként, előadóként és
koreográfusként. Együttműködött a Kibbutz Contemporary Dance
Company valamint Vertigo Dance Company-val, illetve számos,
független izraeli koreográfussal. 2011-ben feltörekvő koreográfusként
Anat Cederbaum közreműködésével elkészíti a Dive című szólót.
2017-ben tagja lesz az Izraeli Koreográfusok Szövetségének és Korina
Fraiman közreműködésével létrehozza a Nice To Beat You című duettet.
https://www.gilkerer.com/

Alise Madara BOKALDERE (LV)

THE TRANSLATION OF MY EYES

fotó: Margarita Germane

Koreográfus: Alise Madara Bokaldere × Tánc: Jana Jacuka, Laura
Kušķe × Zene: Aurēlĳa Rancāne, Asnate Rancāne, Ilona Dzērve ×
Jelmez: Berta Vilipsone × Producer: Laine Pole
Támogatók: Latvian Academy of Culture, Valsts Kultūrkapitāl fonds (State Culture Capital Foundation – SCCF), Rīgas Dome (Riga City Council)
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fotó: Emanuēla Zvaigznīte

Korina FRAIMAN (IL) 6 éves korában kezdett el táncolni a Tzora
Kibucban található Yad Harif Arts Centerben és emellett ritmikus
gimnasztikát tanult. 2008-ban tagja lesz a Kibbutz Contemporary
Dance Company második társulatának (KCDC 2), majd a rá következő évtől hat szezonon keresztül fő tagja a társulatnak. Eközben végzettséget szerez Ilan Lev alternatív masszázsterápia iskolájában.
2014 és 2017 között a Batsheva Dance Company tagja. 2016-tól Gaga
oktatóként a Gaga People / Gaga Dancers közösség tagja.

A táncban a mozdulat alapjaként szolgáló csendet keresem, azt,
amikor a lélegzettel együtt haladva a mozdulat rálel önmagára,
amikor a színpadon és a stúdióban megszületik az élet. Azt, hogy
bármi elrejtésének vagy megmutatásának szándéka nélkül egyszerűen
csak éljük, ami történik. A közönségtől pedig csak azt szeretném tudni,
hogy mit lát és mit tapasztal?
Alise Madara BOKALDERE (SE/LV)
Svédországban született, 4 évesen
költözött Lettországba. Négy éven
keresztül a RITMS táncstúdióban
táncolt, majd felvételt nyert a Lett
Kulturális Akadémiára, ahol 2018-ban
diplomázott. A táncban a mozdulat
elbeszélő jellege foglakoztatja, valamint a színpadi és tartalmi őszinteség megtalálása.

Pesti Est Különszám – L1danceFest 2018
A fesztivál rendezője: L1 Egyesület I Felelős szerkesztő: Ladjánszki Márta
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft. | 1013 Bp., Várkert rakpart 17.
Telefon: +36 1-782-9843, info@pestiest.hu
Felelős kiadó a Kft. ügyvezetője | Lapigazgató: Viszmeg Krisztina
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., 1211 Budapest, Központi út 69-71.
Telefon: 06/1-278-5000 | Ügyvezető: Oláh Miklós vezérigazgató
ISSN 1785-2315
Megjelenik 2018. augusztus 29-én 8.000 példányban
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09.08.

09.09.

szombat

vasárnap

TRAFÓ STÚDIÓ
10.00 – 12.00 Az ünnepi test – avagy Otthon emigrációban tánckurzus Shira EVIATAR (IL) vezetésével (Infó: 4. oldal)

EGYÉNI HELYSZÍNEKEN – a bejelentkező látogatók személyes
üzenetben kapják meg a helyszín címét
14.00 – 18.00

lorgennale – a home festival
Az eseményeket magánházak és lakások fogadják be Budapesten.
A lorgennale kaput nyit a művészetnek és összekapcsolja a
budapesti és a bukaresti művészeket az emberekkel. Az esemény
az L1 Egyesület – L1danceFest 2018 és Jean-Lorin Sterian bukaresti
művész közös szervezése, megvalósítása, aminek keretében
művészek, előadóművészek, zenészek és alkotók mutatkoznak be.
A lorgennale – a home festival erősen limitált nézőszámmal
működik, ezért a helyszíneiről csak az online regisztrált nézők kapnak
felvilágosítást / For lorgennale – a home festival very limited number of
people can participate –» https://goo.gl/forms/2geL4sRmJTI7qye52

EGYÉNI HELYSZÍNEKEN – a bejelentkező látogatók személyes
üzenetben kapják meg a helyszín címét
12.00 – 18.00

lorgennale – a home festival
lorgennale – a home festival the events of which are hosted by private
houses and ﬂats of Budapest. The Iorgennale opens the door for
various art forms in order to connect Budapest- and Bucharest-based
artists with people of the city.
The event is co-organized by L1 Association – L1danceFest 2018 and
Jean-Lorin Sterian Bucharest-based artist. The home festival is run
jointly in order to present artists, musicians and other creators.
A lorgennale – a home festival erősen limitált nézőszámmal
működik, ezért a helyszíneiről csak az online regisztrált nézők kapnak
felvilágosítást / For lorgennale – a home festival very limited number of
people can participate –» https://goo.gl/forms/2geL4sRmJTI7qye52
kurátor: Jean-Lorin STERIAN (RO) ×
Fellép:
12.00 GÁL HORVÁTH Bernadett (H – L1 rezidens 2018) ×
14.00 HORVÁTH Ádám Márton (H – L1-tag)
16.00 Jean-Lorin STERIAN (RO)

kurátor: Jean-Lorin STERIAN (RO) ×
Fellép:
14.00 Cristian NANCULESCU (RO)
16.00 Simone RUESS (D)

fotó: Rácz Tamás

fotó: Szabo Roland

fotó: Maria Alexe

Támogatók: Román Kulturális Intézet Budapest, NKA, EMMI, L1
Egyesület, Asociatia Fondului Cultural National, Homemade Culture
fotó: Beniamin Boar

fotó: Nuphap Aunyanuphap

www.lorgennalehomefest2018.wordpress.com
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09.08.
szombat
TRAFÓ STÚDIÓ
20.00 és 21.00
„a Pesti Est bemutatja” L1 Egyesület

SHOEGAZE

fotó: Szerda Zsóﬁa

Alkotó- és előadótársak (L1-művészek): HORVÁTH Ádám Márton
– zeneszerző, zenész × GÁL HORVÁTH Bernadett – táncművész,
pedagógus × KISS Anikó – rendező, koreográfus, performer × KOVÁCS
István – szobrász, performer, előadó × KOROKNAI Zsolt DLA – képzőés vizuális művész, zenész × VARGA Zsolt – zeneszerző, zenész, előadó
× SZILÁGYI Enikő – szakmai konzulens, táncos × BERGER Gyula –
szakmai konzulens, koreográfus, táncos × MÓROCZ Eszter – táncos ×
LADJÁNSZKI Márta – ötletgazda, alkotó, koreográfus, táncos
Támogatók: L1 Egyesület, NKA Táncművészet Kollégiuma, EMMI, Streamlet
Művészeti Egyesület, Regionális Kreatív Műhely, Műhely Alapítvány
www.L1.hu
A SHOEGAZE című táncelőadás egy olyan térszenzitív (vagyis a térrel
érzékenyen bánó, az adott térbe helyezett) élő zenei alkotás, amiben a
fenti hangzás megőrzése mellett a mozgásban az elmélyülést, a tiszta
állapotot keressük. Az állapotokhoz a ﬁgyelés, ﬁgyelem, látás és nézés,
bámulás stádiumaival foglalkozva jutunk el.
A bámulás szó maga
rengeteg
szinonimával rendelkezik, mégis
mindegyik hangulatában picit mást jelent.
A próbafolyamat alatt
ezek
különbségeivel
foglalkozunk, ami kihat
a teljes jelenlétre, állapotra és az adott karakter megformálására is.
Néz – Szemlél – Les –
Figyel – Kémlel – Pásztáz – Pillant – Csekkol –
Stíről – Szugerál – Fürkészik – Mered rá – Fikszíroz – Mustrál… (és még
sorolhatnánk) Nagyon sokféle minőség merül fel.
Az előadással az a célunk, hogy (mint a shoegaze zenei irányzat
képviselői azt a ’80-as években tették) egyfajta meditatív állapotba
vigyük a nézőinket és mindeközben az adott tereket járjuk be,
hangulatképeket „vetítsünk” mozgással, hangzással, vizuális
támpontokkal.
Az alkotásban olyan partnerek vesznek részt, akik mind (az idei
évben biztosan) az L1 Egyesület művészei.
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MŰVÉSZET MÁSHOGY, MÁSHOL
ART THAT TAKES YOU BY SURPRISE

2018. szeptember 3-22. / 3-22 September 2018

TÁNC
/
DANCE
2018. szeptember 3. 18.00

SHAPERS (FR-ES-EG-MA)

köztéri táncelőadás / dance in public space
helyszín: Rákóczi tér / location: Rákóczi square

Az előadás után beszélgetés az alkotókkal, valamint magyar közreműködőkkel a köztéri tánc
lehetőségeiről. A beszélgetés az L1danceFest
2018-al közös program / Post-show discussion
with the creators of Shapers and Hungarian
participants about the possibilities of dance in
urban space. The discussion is a joint programme
with L1danceFest 2018.
2018. szeptember 14, 15, 19.00

ZIGGURAT PROJECT (HU)
Légszükséglet / Urgent need to breathe
helyspeciﬁkus táncelőadás /
site-speciﬁc dance performance
helyszín: Csepeli Papírgyári uszoda /
location: Old swimming pool of the Paper
Factory in Csepel - Csep-Gól FC,
1212 Budapest, Dunadűlő köz 2-4.

2018. szeptember 22. 17.00, 18.30, 20.00

MÁS /
MORE
MEETLAB (HU):

How to disappear completely
interaktív városi hangjáték /
augmented audio narrative

MARCO BAROTTI (IT):
The Woodpeckers
audio-vizuális installáció /
audio-visual installation

DAMU (CZ) / CRISTINA
MALDONADO (MX):
The Mirror will make our living room look bigger
performatív videóinstalláció kiállítás /
performative video installation exhibition

MKE (HU) / CRISTINA
MALDONADO (MX):

Körkérdés / Survey
performatív videóinstalláció kiállítás /
performative video installation exhibition

SOMLÓDÁVID–VASSIMRE(HU)
It comes it goes
helyspeciﬁkus táncelőadás három különböző
helyszínen / site-speciﬁc dance performance at
three different locations

www.placcc.hu
www.facebook.com/placccfesztival

22.00 ZÁRÓKOCCINTÁS / FAREWELL DRINK

22

23

2018. szeptember 4–9.Budapest
nemzetközi kortárs tánc-színházi előadások fesztiválja
17. alkalommal Budapesten az L1 Egyesület szervezésében

Fő támogatók | Main sponsors

Befogadó/ együttműködő helyszíneink
Hosting/ Partner venues

L1 Egyesület

Együttműködő és támogató szervezetek | Cooperation partners

Az egyes előadások/projektek további támogatói
ámo
Further supporters of pieces/projects:
ects
Mediterranean Dance Center (HR) × Derida Dance Center × Fabrik Potsdam ×
ZéróPlusz Táncstúdió × Streamlet Művészeti Egyesület × R
Regionális Kreatív
Műhely × Magyarkanizsa Község × Magyar Nemzeti Tanács
cs × Pro Progressione
× SÍN Kulturális Központ × Nástupište 1-12 (SK) × VUNU (SK),
K), Y
Yasmeen Godder
Studio × Kelim Center × Yehoshua Rabinovich Foundation for
or the Arts × Latvian
Academy of Culture × Valsts Kultūrkapitāl fonds (State Culture
e Capita
Capital Foundation
– SCCF) × Rīgas Dome (Riga City Council) × Slovak Arts Council
uncil × Institutio
Italiano de Cultura Parigi × CSC Centro per la Scena Contemporanea
ea Bassa
Bassano del
Grappa × La Biennale di Venezia 2018 × Tanzhaus Zürich × Teatro Stabile
bile Venetro
× Associazione Culturale VAN × Asociatia Fondului Cultural National × Homemade
made
Culture × NKA IZP Ideiglenes Kollégiuma

Médiatámogatók | Media partners

Helyszínek / Venues
Bakelit MAC × 1095 Budapest, Soroksári út 164.
CEU (Central European University) × 1051 Budapest, Nádor u. 15.
MAMŰ Galéria × 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
Magyar Táncművészeti Egyetem × 1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Magy
// Amerikai
Ame
út 96.
RS
S9+ Vallai Kert × 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 9.
Szllovák Intézet × Budapest, 1088 Budapest, Rákóczi út 15.
Trafó Stúdió × 1094 Budapest, Liliom u. 41.
Tra

