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ESZTÁN MÓNIKA – DLA/Doktori disszertáció 

LÁTÓTÉR/A LÁTVÁNYTERVEZÉS TUDATOS MOZGATÓRUGÓI 

Tézisfüzet 

 

A látványtervező a filmtér építésze, a film hihetőségének, illúziójának és hangulatának 

megteremtője. Egy alternatív valóságot teremtünk meg a forgatás rövid időtartamára, a 

képhatárokon belüli realitást, mely lehetővé teszi a nézői involválódást, akkor is, ha nagyon elvont, 

valószínűtlen vagy ismeretlen párhuzamos világról van szó. 

A dolgozat ötletét az a szükség adta, hogy egyetemi óraadói minőségemben a lehető 

leghatékonyabban adjam át látványtervezői tudásomat az SZFE Látvány MA diákjainak. A megírt 

anyagot folyamatosan hasznosítani tudom az órák során. 

E disszertáció megírásával a művészeti munkám döntésmechanizmusait analizálom, a feltett 

teoretikus kérdésekre empirikus tudásom perspektívájából keresem a válaszokat. Kitűzött célom 

objektíven megfogalmazni minden olyan általánosan érvényes irányelvet, mely befolyásolja a 

látványtervező munkáját. A jelen elméleti eszmefuttatást a filmlátványtervezésről egy, az oktatásban 

hasznosítható, inspiráló és vitát indító aktusnak szánom.  

A disszertációmnak fő fókusza a látványtervező művészeti munkája mögötti tudatos 

szempontok feltárása. Az írás második kutatási témája a látványtervező átváltozásai, azaz a műfajok, 

korok és ízlések közti biztonságos és felszabadult navigálás, a látvány minimumtól a látvány 

maximumig.  

 

Dolgozatom bevezetésében a látványtervezői krédót követi a modus operandi, azaz a 

csapatdinamika részletezése, a látványtervező autonómiájának tisztázása, és az art department tagok 

rövid definíciója, majd a látványtervező részletesebb feladatköreinek leírása. 

A látványtervezést tanítani: gyökereket és szárnyakat adni fejezetben a látványtervezés 

oktathatóságával kapcsolatban az véleményem, hogy annak csak egy része tanítható: a folyamat, a 

struktúra, a kontextus, a technikákkal összefüggő tudás, illetve a filmképpel kapcsolatos analitikus 

gondolkodás. A másik, művészeti része viszont nem tanítható, hanem tapasztalat útján 

megszerezhető, és minden film esetében, az új és új alkotótársakkal újradefiniálandó. E művészeti 

ág oktatásában véleményem szerint a végső cél a saját alkotói személyiség kialakítása, ugyanakkor 

annak a flexibilitásnak a megszerzése, mely megtartja a filmről filmre való látványtervezői 

átváltozások folyamán a magas művészeti szintet. 
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Megérkezve a dolgozat számomra legfontosabb fejezetéhez, a látványtervezői munkát vezérlő 

tudatos mozgatórugókat kutatom, saját tervezésű és nemzetközi filmek filmképeinek segítségével. 

Meglátásom szerint minden látványtervezői kreatív döntés mögött a következő vezérelvek állnak: a 

narratíva igényei, a film vizuális szabályrendszere és a fizikai síkon való megjelenés, mely három 

kritérium alapján jelenik meg a filmképen: formatervezés, felületkezelés és elrendezés. Ahhoz, hogy 

egyre közelebb kerüljünk a filmlátványtervezés esszenciájához, körbe kell járnom e témákat. 

A filmdramaturgia megkötő és inspiráló hatása a formatervezésre paragrafusban azt az 

álláspontot indokolom meg, hogy egy korrekt és erős filmlátvány akkor is beszél hozzánk, ha a 

színész még meg sem szólalt. A látvány jeleket, tudatalatti kódokat közvetít a nézőnek, melyek 

nemcsak vizuálisan jelenítik meg, hanem ki is egészítik a történetet, a hitelességét és az egyediségét. 

E jelek forrása vagy maga a forgatókönyv, vagy a forgatókönyv által inspirált kiegészítő 

környezettanulmány, esetleg azok a referenciaanyagok, melyek inspirálóan hatnak a 

látványtervezésre. 

A terek rendelkeznek: funkcióval, esztétikával és szimbolikával, mindezzel dramaturgiailag 

helyénvaló információt közlünk. Az autentikusság az egyik legfontosabb minőségi eleme a 

filmlátványtervezésnek, mely kiegészíti és elmélyíti a narratívát. A látványtervező mindezekkel a 

vizuális jelekkel folyamatosan zsonglőrködik a filmvásznon. 

Később, az Egy film vizuális stílusa, szabályrendszere fejezetben meglátásom szerint, a 

látványtervezés esetében a nóvum vagy legalábbis újszerű megfogalmazás az az irányelv, mely 

biztosítja, hogy egy művészeti ágról és ne egy mesterségről beszéljünk. A látványtervező első és 

legnehezebb célkitűzése a film vizuális személyiségének, szabályrendszerének felfedezése, 

kreálása, majd rögzítése, a rendezővel és az operatőrrel – alkotótársaival – együtt. Ez a stílus a 

teljes előkészítés alatt folyamatosan alakul, kristályosodik. Egy mindent átfogó rendező elvről van 

szó, melynek majd az összes tervezői döntést alá kell rendelni. Az egyik legnehezebb 

látványtervezői feladat bármely filmet átfogó stílus egységét megtartani a teljes mű folyamán. 

Mivel egy film során sok tér, azaz helyszín vagy épített díszlet kerül a nézők elé a filmidő 

folyamán, a látványnak is megvan a maga ritmusa, a meglepő vizuális momentumokat pedig 

óvatosan kell adagolni. 

Egy film vizuális stílusának elérésében a meghatározó formáló erő az absztrakció szintje. 

Minden műnek, forgatókönyvnek meg lehet találni azt az optimális filmnyelvi megfogalmazását, 

ami az adott alkotóknak a művészeti szótárával kompatibilis. Emlékezetes filmes vizuális 

szabályrendszerek többféleképpen artikulálhatóak. 

Létrejöhet például alapos gyűjtésre épülő naturalista, realisztikus látvány – ez a tipikusan 

filmes megközelítés, mely a lehető leghatékonyabban segíti a nézői involválódást. Bizonyos filmek 
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stíluskeresésének alkalmával az alkotók nem a realizmus nyelvén szólalnak meg, hanem stilizált 

filmképeket hoznak létre, kiemelve a fontos üzenetet tartalmazó formákat, és hanyagolva a 

lényegtelen elemeket. A különlegesre és újra való tendencia sokszor arra készteti az alkotókat, hogy 

műfajok közti, újszerű filmeket hozzanak létre. Egy másik filmnyelv a szürrealizmus, azaz a vizuális 

elemek meglepő, szokatlan, akár abszurd kombinációja, álomszerű, azaz irreális formula szerint. 

Végtelen a vizuális szabályrendszerek száma, de mindegyik a történet emocionális igazságát hivatott 

erősíteni. 

Ezek után A filmtér tervezési eszköztára, a helyszínek kiválasztási kritériumai paragrafusban 

körbejárom a kérdést: Léteznek olyan vizuális kritériumok, melyek meghatározóak az intuitív 

tervezői döntésmechanizmusban, úgy a műteremdíszletek tervezése esetében, mint a helyszínek 

kiválasztásakor? Milyen tudatos paraméterek formálhatják a belső, intuitív képeket egyre 

intenzívebb és hatásosabb filmképekké? 

Tapasztalatom alapján azt állítom, hogy a következő szempontrendszerekben való navigálás 

áll egy látványtervező kreatív döntései mögött: FORMA, FELÜLET (anyagszerűség, textúra, 

ismétlődés/minta, szín/tónus/kontraszt, tükröződés/átlátszóság), és ELRENDEZÉS (ritmus, 

mélység, sűrűség/ csend/ ellenpont, kompozíció/ vonalvezetés/ bekeretezés). E 

koordinátarendszerben való érdektelenség vagy állásfoglalás eredményezheti a látványtervezői 

munka középszerűségét vagy kimagasló stílusát. 

 

A disszertáció második súlypontját A filmlátvány sokszínűsége és intenzitása fejezet képviseli, 

melyben a látványtervezőt érő kihívások tág spektrumára, a munkánk folyamán szükséges 

rugalmasságra és soknyelvűségre szeretnék kitérni. 

A látványtervező átváltozásai részben az a meglátásom, hogy egy látványtervezőnek 

munkássága alatt alá kell vetnie magát különböző, tőle sokszor függetlenül eldöntött műfajnak, 

stílusnak és vizuális nyelvnek, anélkül, hogy művészeti integritását elveszítse. 

Majd A látványtervezés erősségi fokozatai részben megvizsgálom a két végletet, a 

látványminimum és látványmaximum végletét, és körbejárom a következő kérdéskört: Szükség van-

e egyáltalán látványtervezőre egy színvonalas játékfilm elkészítéséhez? Csak vizuális manipuláció 

árán jöhet létre katartikus hatás a filmnézés során? Lehet látványos egy film díszlet nélkül? Majd a 

másik végletet vizsgálom meg, mely esetében a látvány maximális erősségi fokozaton hat, akár a 

történetnél is maradandóbb élményt nyújtva a befogadóban. 

Végül A látvány esszencializált megfogalmazása: ikonikus filmképek megvizsgálom, hogy 

lehet egy filmképen belüli filmlátvány percepciója meghatározó élmény, mely átadja a történet 

esszenciáját. 
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A filmlátvány olyan finomra hangolt, egyszerre tudatos és tudat alatt működő hatásokat kelt, 

melyek szavakkal, elméleti leírásban elég nehezen megfoghatóak. Ezért írásomat huszonkét releváns 

vizualitással rendelkező nemzetközi film képeivel támasztom alá, melyből hat saját tervezésű. Így a 

verbális-analitikus boncolgatáson túl, a vizuális, zsigeri megértésnek is esélyt adok. Sugallni, 

sejtetni, meghatni, érzeteket kelteni képeken keresztül – ez nem precíz tudomány, hanem ösztönös, 

nehezen körülírható folyamat, amelyet szerintem sokkal jobban meg lehet érteni pár képből, 

mintsem a definíciókból. E példákon és tervezési kritériumokon keresztül a kritikus gondolkodást és 

az analitikus hozzáállást szeretném megtanítani, egy olyan módszert, amelyet ha a diák elsajátít, 

ösztönösen elkezdi használni azt filmnézés és értelmezés közben, folyamatosan tanulva minden 

filmből. 

Írásom, habár jelenleg doktori disszertáció formáját ölti, nemcsak a házon belüli és kívüli 

szakmai tekintélyek és egyetemi tanárok, a témavezetőm és opponenseim személyében szeretne 

célközönséget találni, hanem mindazokban, akik érdeklődnek a filmlátványtervezés iránt. 

Elsősorban azokhoz kívánok szólni, akik ezt a művészeti ágat/szakmát szeretnék művelni, 

tanítványaimhoz, vagy akár azokhoz is, akik a filmen belül más szerepkört töltenek be (rendezők, 

operatőrök, forgatókönyvírók, producerek), de kapcsolatba kerülnek a látványtervező munkájával, 

és nem utolsó sorban azokhoz a nézőkhöz is, akik mélyebb ismereteket szeretnének szerezni a 

látványtervezés hatásmechanizmusairól, kritériumairól. 

A kitűzött feladatban a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy többszörös áttétellel van 

dolgunk: egy érzelmi töltésű narratíva képi megfogalmazását és eszköztárát próbálom verbálisan 

rögzíteni, szavakba önteni. Remélem, hogy e nehézség ellenére, éppen a nyelvi megfogalmazás 

segíti majd a tudatosítást és elmélyítést, ily módon az alkotói – és ezzel párhuzamosan az oktatói – 

tevékenységet optimalizálva. 
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