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Vilmos Zsigmond, the Hungarian born, world-wide known 
cinematographer, whose life-work was recognised with 
an Academy Award and several other prestigious inter-
national film awards, is known among others for films, 
such as Close Encounters of the Third Kind (1977, Acad-
emy Award for Best Cinematography), The Deer Hunter 
(1978, BAFTA, Academy Award nomination – Best Cin-
ematography) or The Black Dahlia (2006, Academy 
Award nomination – Best Cinematography). A  trade-
mark of his works is considered to be the inventive and 
creative use of lighting and artistic application of light. 
Due to his unique style his shots are poetical at a time, 
realist at another, sometime detailed or grandiose.  

His photos never shown in public before give the core 
of the present exhibition. To the artist, who celebrates 
his 85th birthday this year, photographing always had 
an equally important role as filming. It was in the begin-
ning of the 1950’s, while still living in Hungary, when he 
became seriously interested in the art of photography. 
He was deeply influenced by Jenő Dulovits’ book titled  

Zsigmond Vilmos, az Oscar-díjjal és több rangos nem-
zetközi filmes elismeréssel kitüntetett operatőr mun-
kásságát olyan filmekből ismerjük, mint a Harmadik tí-
pusú találkozások (1977, Oscar-díj – Legjobb operatőr) 
A  szarvasvadász (1978, BAFTA-díj; Oscar-díj jelölés – 
Legjobb operatőr), vagy a Fekete Dália (2006, Oscar-díj  
jelölés – Legjobb operatőr). Filmjeinek védjegye a vilá-
gítás találékony használata, a fény művészi alkalmazása. 
Egyedülálló stílusának köszönhetően képei hol költőiek, 
hol realisták, részletezőek vagy grandiózusak. 

A kiállítás gerincét eddig még soha be nem mutatott 
fotók alkotják. Az idén 85 éves művész számára a filme-
zés mellett mindig is fontos volt a fényképezés. Az ötve-
nes évek elején, még Magyarországon kezdett komolyab-
ban érdeklődni a fotóművészet iránt. Nagy hatást tett rá 
Dulovits Jenő Művészi fényképezés című, több nyelven 
is kiadott műve. Ennek segítségével autodidakta módon 
megtanulta a kompozíciós elveket, a fénykezelés jelen-
tőségét, a film nyersanyagok sajátosságait. Az előhívást 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

MÚZEUMPEDAGÓGIA ISKOLÁSOKNAK
TEMATIKUS FOGLALKOZÁS: Film-kép!
A XIX. század talán legközismertebb találmánya a fotográfia volt (1839). 
Alig több mint ötven év múlva a Lumière testvérek megmozgatták az 
állóképet, hogy a XX. század elején már az első színes- és hangosfilm 
kísérletekre is sor kerüljön. A technikai vívmányt gyorsan birtokba ve-
szi a tudomány, az ismeretterjesztés, a szórakoztatóipar és a művészet.  
2013-ban megnyílt az első 4D-s moziterem is Budapesten. 
A Fényképezte Zsigmond Vilmos című kiállításban újra egymásra talál 
a fotó és a film. A kiállításon közel százötven kép látható, amelyek mel-
lett az Oscar-díjas operatőr filmjeinek részletei peregnek. 

A programhoz két foglalkozás választható:
I. A programunkon röviden foglalkozunk a fotó és a film történetével. 
Megfigyeljük, miben hasonlít, és miben különbözik a két (művészeti) 
technika, majd a kiállított képek felhasználásával  elkészítjük „saját” film-
képeinket. 
A foglalkozást egyaránt ajánljuk általános- és középiskolai csoportok számára.
II. A kiállítás után betekintünk a filmkészítés és az operatőri munka alap-
jaiba, előtérbe helyezve a beállítások, a megvilágítás, a kompozíció té-
maköreit, emberi arcokat világítunk meg, amit majd lefotózunk és megfi-
gyeljük, hogy a hideg és a meleg tónusú megvilágítás milyen hangulatot 
eredményezhet az egyes képeken. Kompozíció szempontjából össze-
hasonlítjuk a narratív fotó lehetőségeit a filmből kifotózott képekével. 
A film nyersanyagát is szemügyre vesszük: 35 mm-es filmre különböző 
eszközök segítségével karcolunk kísérletként, a film faktúrájának alakít-
hatóságát modellezve. 
A foglalkozás elsősorban a középiskolás korosztály számára ajánlott.
Ajánlás műveltségi területhez: ember és társadalom, ember és termé-
szet, művészetek 
Ajánlás iskolai órákhoz: rajz és vizuális kultúra, művészettörténet, média
Programjegy: 600Ft/fő

CSALÁDI PROGRAMOK
Családi Délelőtt – Kreatív foglalkozás szombat délelőttönként
Időpontok: 2015. május 2., 9., 16. és 23., 10.30–12.30.
Programjegy: 600 Ft/fő

Integrált Családi Délelőtt
Időpontok: 2015 május 9., 23. 10.30−12.30.
Kiállítás látogatás és alkotófoglalkozás megértési nehézséggel  
élő óvodás, alsó tagozatos gyermekek és szüleik/kísérőik részére.

A családi programok esetében a részvételi szándékot,  
kérjük, a programokat megelőző napon 17.00 óráig jelezzék  
a dabifarkas.rita@ludwigmuseum.hu e-mail címen!

TÁRLATVEZETÉSEK 

Rendszeres tárlatvezetések
Kéthetente vasárnaponként, 16.00 
Minimális létszám: 10 fő. Kérjük, előre jelezze részvételi szándékát,  
legkésőbb a vezetést megelőző napon 15.00 óráig a honlapunkon,  
a tárlatvezetés menüpont alatt!

Csoportos és egyéni tárlatvezetések  
Információ és jelentkezés: tarlatvezetes@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3433 
Előzetes bejelentkezés szükséges!

A magyar nyelvű tárlatvezetés díja: 
10 fő alatti csoportok > a belépőjegyen felül 6 500 Ft / csoport
10 fő feletti csoportok a belépőjegyen felül 600 Ft / fő

Group and Individual Guided Tours  
To book and for information, please contact us at 
guidedtour@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3433
Pre-booking is needed. 

Group rates for Guided Tours in foreign language (English or German):
For groups under 10 people > 7 500 HUF in addition to the Museum’s 
admission fee
For groups of 10 or more people > 600 HUF / person, in addition  
to the Museum’s admission fee

KÍSÉRŐPROGRAMOK

2015. április 11. 16.00 
Az Oscar-díjas operatőr, Zsigmond Vilmos szűkített körű  
tárlatvezetést tart.

2015. április 18. 16.00 
Hajdu Szabolcs, a Macerás ügyek, a Bibliotheque Pascal és  
a Délibáb rendezője tart tárlatvezetést. Az új magyar filmes generáció 
kiemelkedő alkotója a filmbeli vizualitásról, a képi gondolkodásmód 
mibenlétéről segít támpontokat szerezni.

2015. április 25. 16.00 
Rév Marcell, a Fehér isten, a Viharsarok és a Balaton Method 
fiatal operatőre tart tárlatvezetést. Elsősorban az operatőri, képi 
gondolkodás, a fotó és a film közti párhuzamok kerülnek előtérbe.

2015. május 8. 19.00  
Food Film Fighters – improvizációs színház és slam poetry est 
Zsigmond Vilmos filmjei között barangolva a Budapest-szerte  
népszerű csapat tolmácsolásában.

2015. május 16. 16.00 
A fotográfusként dolgozó Tomas Opitz és Puskás Bea kurátorok 
mutatják be a kiállítás koncepcióját, miközben a tárlat hátterébe, 
előkészületeibe is beavatják a látogatókat.
 
2015. május 23. 16.00 
Pápai Zsolt, az ELTE Filmtudomány Tanszékének oktatója tart 
tárlatvezetést. Az Új-Hollywood szakértőként számon tartott 
filmtörténész segít Zsigmond Vilmos ehhez a legendás korszakhoz 
köthető munkásságát filmtörténeti kontextusban elhelyezni.

2015. május 30. 16.00 
Az Illés György-díjas operatőr, Dobos Tamás tart tárlatvezetést. 
A korábban fotográfusként is dolgozó művész fénykép és film 
összefüggéseiről, az operatőri és fotográfusi gondolkodásmód 
hasonlóságairól és különbségeiről segít képet kapni.

2015. június 6. 16.00 
A Kossuth-, és Balázs Béla-díjas operatőr, Máthé Tibor tart 
tárlatvezetést. A többek között a Woyzeck, a Szamárköhögés  
és az Aglaja képi világáért felelős művész Zsigmond Vilmoshoz 
hasonlóan Illés György tanítványa volt. Segítségével képet kapunk 
a modern magyar operatőri iskola gondolkodásmódjáról, realista 
szemléletének gyökereiről.

2015. június 20. 19.00 
Múzeumok Éjszakája – A fotográfus Ritter Doron és a kiállítás 
kurátora, Tomas Opitz beszélget Zsigmond Vilmos fotóművészetéről. 
A fotóművészeti nézőpontú elemzés segít az alapvetően mozgóképben 
gondolkodó Zsigmond Vilmos fényképein is tetten érhető képi 
látásmódját értelmezni.

Puzsér Róbert, a népszerű filmkritikus tart tárlatvezetést. Segítségével 
a kultuszfilmeket fotografáló Zsigmond Vilmos képeit helyezhetjük 
tágabb filmművészeti kontextusba.

A programok a kiállításra szóló belépőjeggyel ingyenesek. 
A további programok időpontjairól kérjük, tájékozódjon 
honlapunkon. A programváltozás jogát fenntartjuk.

Művészetek Palotája 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. | Tel: +36 1 555 3444 
info@ludwigmuseum.hu | www.ludwigmuseum.hu | facebook.com/ludwigmuseum 
Nyitva: kedd–vasárnap: 10:00–20:00 / hétfőn zárva
Open: Tuesday–Sunday: 10:00–20:00 / closed on Mondays

www.hetivalasz.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Jack Nicholson filmrendező és Zsigmond Vilmos operatőr a Cinikus 
hekus forgatásán | Film director Jack Nicholson and cinematographer 
Vilmos Zsigmond on the set of the film entitled The Two Jakes, 1989
Fotó | Photo by Elliot Marks, Tulajdonos | Property of Vilmos Zsigmond

Artistic photography, published in several languages. 
From this book, he learned on his own, in a self-taught 
manner, the principles of composing a picture, the im-
portance of light-handling, and the characteristic fea-
tures of the various film materials. He developed the 
photographs himself, thus, he also had an opportunity to 
learn lab processing methods. His cinematography work 
provided further development and accomplishment 
for these experiences and skills, and the outstanding  
life-work has come into being by the complex applica-
tion of all these experiences. The start of his cinema-
tography career in the US is intertwined with a decisive 
phase of American film making which period in film his-
tory is referred as New Hollywood.

Vilmos Zsigmond was admitted to the College of 
Theatre and Film in 1951, studied cinematography, and 
received a degree in 1955. During the Hungarian revolu-
tion in 1956 he left Hungary, fled to the USA and from 
the beginning of the 1970’s he worked together with 
directors who changed American film making funda-
mentally, as for example Robert Altman, John Boorman, 
Michael Cimino, Steven Spielberg, on their early films. 
While big film studios produced spectacular and easily 
digestible films until that time, Vilmos Zsigmond and 
his fellows positioned film production on a new base-
ment. They disregarded the traditional rules of story 
telling, shot the films at various places outside the stu-
dio, and turned towards realism, resolutely striving after 
boosting American film to reach an artistic level. From 
the 1980’s to our date Vilmos Zsigmond was „hired” to 
their films as director of photography by directors such 
as Brian De Palma, Woody Allen, Richard Donner or 
George Miller.

It was in 1966 when Vilmos Zsigmond visited Hun-
gary the first time since he left. Later on   he returned 
several times to work here. In the 1990’s he led work-
shops regularly for students at the University of Theatre  
and Film Arts. In 1992 he made an American – Hun-
garian biographical film on Stalin in cooperation with 
Hungarian Television – leading parts played by Robert 
Duvall, Maximilian Schell, Julia Ormond – that brought 
him an Emmy Award. In 2002, apropos of Bánk bán he 
received a shared award with Csaba Káel for the best 
film adaptation of opera at the 10. Camerimage, the 

only film festival in the world dedicated exclusively to 
cinematography. He is still active and working on sev-
eral projects. 

The exhibition material, about 150 pictures encom-
passing a timeline from the 1940’s until today, presents 
the main characteristics of a creative mind. The exhibi-
tion is accomplished with pieces of Vilmos Zsigmond’s 
film-related life-work with the intention to present the 
close connections between photographic works and 
cameraman activity in a feasible way, and to let these 
two branches of art help one another to provide a bet-
ter understanding of both. 

Curators: Tomas Opitz, Bea Puskás 
Specialist advisor: Sebestyén Kodolányi 
Coordinators: Zsuzsa Csébi, Krisztina Üveges 

The exhibition is a programme realised 
in cooperation with Budapest Spring Festival.

szintén maga végezte, így lehetősége volt megtanulni 
a fotózás laborálási eljárásait is. Ezek a tanulságok aztán 
operatőri munkájában tovább értek, fejlődtek, és alkal-
mazásukkal jött létre e nagyszerű filmes életmű, melynek 
indulása egybefonódik az amerikai film meghatározó  
korszakával, az Új Hollywoodnak nevezett filmtörténeti 
periódussal. 

Zsigmond Vilmos 1951-ben felvételt nyert a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola operatőr szakára, majd sikere-
sen diplomázott 1955-ben. Az 1956-os forradalom alatt 
az Egyesült Államokba kivándorolt operatőr a hetvenes 
évek elejétől együtt dolgozott korai filmjeiken azokkal 
a rendezőkkel, akik alapjaiban változtatták meg az ame-
rikai filmgyártást, mint például Robert Altman, John 
Boorman, Michael Cimino, Steven Spielberg. Míg a nagy 
filmstúdiók addig látványos, könnyen befogadható fil-
meket készítettek, Zsigmond Vilmos alkotótársai új ala-
pokra helyezték a filmgyártást. Rendre felrúgták a  tör-
ténetmesélés hagyományos szabályait, külső helyszíne-
ken forgattak, a realizmus felé fordultak, céltudatosan 
törekedve arra, hogy ismét művészi színvonalra emeljék 
az amerikai filmet. A nyolcvanas évektől napjainkig olyan 
rendezők fényképeztették vele filmjeiket, mint Brian De 
Palma, Woody Allen, Richard Donner vagy George Miller.

Zsigmond Vilmos 1966-ban látogatott haza először, 
azóta többször dolgozott itthon. A kilencvenes években 
rendszeresen workshopot tartott a Színház- és Filmmű-
vészeti egyetem hallgatóinak. 1992-ben a Magyar Televí-
zióval koprodukcióban készült az a Sztálinról szóló ame-

rikai-magyar életrajzi film − Robert Duvall, Maximilian 
Schell, Julia Ormond főszereplésével −, amivel Emmy 
díjat nyert. 2002-ben a Bánk Bánért Káel Csabával meg-
osztva megkapta a legjobb operaadaptációért járó dí-
jat a 10. Camerimage-en, a világ egyetlen filmoperatőr 
fesztiválján. Most is aktívan dolgozik. 

A mintegy 150 darabból álló fotóanyag az 1950-es 
években indul és napjainkig bezárólag több csoportban 
mutatja be Zsigmond Vilmos alkotói gondolkodásmód-
jának fő jellegzetességeit. A kiállítás kiegészül továbbá 
a  filmes életmű darabjaival is, hogy láthatóvá váljanak 
a fotográfiai alkotások és az operatőri tevékenység szo-
ros összefüggései, segítve egymás értelmezését.

Kurátorok: Tomas Opitz, Puskás Bea
Szaktanácsadó: Kodolányi Sebestyén
Koordinátorok: Csébi Zsuzsa, Üveges Krisztina

A Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös program.

Idős asszony, Sirok, Magyarország | Old Woman, Sirok, Hungary, 1955 
zselatinos ezüst nagyítás | gelatin silver print, 2015
37,5 × 58 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

Manhattan I., New York, USA, 1957, zselatinos ezüst nagyítás | gelatin 
silver print, 2015, 46,5 × 30 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond,  
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

Jön a vihar II. | The Storm is Coming II, Colorado, USA, 1987,  
C-print, 2015, 57 × 38 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

Érkezés | Arrival, New York, USA, 1957, zselatinos ezüst nagyítás | 
gelatin silver print, 2015, 37,5 × 58 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

Baseball I., Los Angeles, USA, 1963, zselatinos ezüst nagyítás | gelatin 
silver print, 2015, 46,5 × 32,5 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

Napnyugta III., Katalónia, Spanyolország | Sunset III, Catalunya, Spain, 1987
C-print, 2015, 57 × 38 cm, Fotó | Photo by Vilmos Zsigmond
A SPARK’S Ltd. tulajdona | Property of the SPARK’S Ltd.

DOKUMENTUMFILMEK ZSIGMOND VILMOSRÓL  
ÉS OPERATŐR TÁRSAIRÓL.
A filmek a kiállítás vetítőjében minden  
nap a következő időpontokban tekinthetők meg:

DOCUMENTARIES ON VILMOS ZSIGMOND  
AND HIS CINEMATOGRAPHER COLLEAGUES  
The films can be watched every day in the exhibition’s  
projection room at the following times:

11.00 No Subtitles Necessary: Laszlo & Vilmos, 2008,  
színes dokumentumfilm, 1:40 p., angol, magyar felirattal, 
rendezte: James Chressanthis

 colour documentary, 1:40’, English with Hungarian 
subtitles, directed by James Chressanthis 
A filmben Zsigmond Vilmos és operatőrtársa,  
Kovács László beszél élethosszig tartó barátságukról  
és hatásukról, szerepükről az amerikai filmművészetben.  
In this film, Vilmos Zsigmond and his cinematographer 
colleague László Kovács talk about their lifelong friendship 
and on their influence and roles in American cinematic art.

13.00 Szerelmes földrajz – Elszállnak a felhők: Zsigmond Vilmos 
hazatérései | Geography in Love – The Clouds Are Drifting 
Away: Vilmos Zsigmond’s Homecomings, 2006, színes 
riportfilm, 32 p., magyar, rendezte: Dala István 
colour documentary, 32’, Hungarian, directed by István Dala 
Az Egyesült Államokban élő és dolgozó Zsigmond Vilmos 
legkedvesebb hazai tájegységéről, a Dunakanyarról mesél. 
Vilmos Zsigmond, who lives and works in the United States, 
speaks of his favourite region of Hungary, the Danube Bend.

14.00 No Subtitles Necessary: Laszlo & Vilmos, 2008,  
színes dokumentumfilm, 1:40 p., angol, magyar felirattal, 
rendezte: James Chressanthis 
colour documentary, 1:40’, English with Hungarian 
subtitles, directed by James Chressanthis

16.00 Szerelmes földrajz – Elszállnak a felhők: Zsigmond Vilmos 
hazatérései | Geography in Love – The Clouds Are Drifting 
Away: Vilmos Zsigmond’s Homecomings, 2006, színes 
riportfilm, 32 p., magyar, rendezte: Dala István 
colour documentary, 32’, Hungarian, directed by István Dala

16.45 Mester és tanítványok − Befejezetlen beszélgetések az 
operatőri mesterségről | Master and Disciples – Unfinished 
Conversations on the Art of Cinematography, 2007, színes 
dokumentumfilm, 156 p., magyar, rendezte: Káel Csaba 
colour documentary, 156’, Hungarian, directed by Csaba Káel 
A film Illés „Papi” /Illés György/, a Magyar Színház- és 
Filmművészetit, Kovács Lászlót és Koltai Lajost − mutatja be. 
The film introduces Vilmos Zsigmond, László Kovács  
and Lajos Koltai, students of “Papi” Illés /György Illés/,  
the legendary instructor of cinematography at the 
Hungarian Academy of Dramatic and Cinematic Arts,  
all three of whom attained international success.

Z
si

g
m

o
n

d
 V

ilm
o

s 
A

 r
ó

zs
a 

cí
m

ű 
fi

lm
 f

o
rg

at
ás

án
 | 

V
ilm

o
s 

Z
si

g
m

o
n

d
 o

n 
th

e 
se

t 
o

f 
th

e 
fi

lm
 e

n
ti

tl
ed

 T
h

e 
R

o
se

, 1
9

79
 

F
o

tó
 | 

P
h

o
to

 b
y 

P
et

er
 S

o
re

l, 
Tu

la
jd

o
n

o
s 

| P
ro

p
er

ty
 o

f 
V

ilm
o

s 
Z

si
g

m
o

n
d


