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LEGJOBB SZÓLÓ TÁNC PRODUKCIÓ 2021 

BEST SOLO DANCE PERFORMANCE 2021 

 

 

el nem mondott kiáltvány |untold manifesto  

koreográfus | choreographer, előadó | performer: Joanna BRODNIAK (PL) 

 

The clarity and choice of movement are connected with the body showing a convincing and authentic language. The 

dialogue itself guides us into the world of the unspoken which is full of tension. We can feel the power of gesture as a 

statement of everyone. In ‘Untold Manifesto’, Joanna Brodniak is researching to find freedom especially, to provide 

space and voice for women. 
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LEGJOBB DUÓ TÁNC PRODUKCIÓ 2021 

BEST DUO DANCE PERFORMANCE 2021 

 

 

Tör/tev/ékeny | Fr/agile 

koreográfus | choreographer: Simona Fichera (IT), előadó | performer: Simona FICHERA (IT), Francesca 

Caterina SACCO (IT) 

 

The jury found “Fr/agile” as the most complete choreography with a high quality of execution. The dancers consciously 

surprise us through their physicality with lightness and tenderness. The selected viewpoint allowed us to enter their 

world which resonates with Italian film atmosphere from the 50s and 60s also supported by their choice of music, 

lighting and use of space with the subject which is present and important nowadays.  
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LEGJOBB SZÓLÓ TÁNC PRODUKCIÓ 2021 

BEST SOLO DANCE PERFORMANCE 2021 

 

 

KÉSZÜLÉK | DEVICE 

koreográfus | choreographer, előadó | performer: Marcin MOTYL (PL) 

Through the performing art of Marcin Motyl we can participate in his manifestation as the reflection of our fast 

transforming world on dehumanization. He provokes to wonder who we are and how we exist. He created a strong 

visual language by clear choices and decisions and made his performance, “DEVICE”, complete. 

  



5 

LEGJOBB DUÓ TÁNC PRODUKCIÓ 2021 

BEST DUO DANCE PERFORMANCE 2021 

 

 

Felséges túladagolás | Delicious Overdose  

koreográfus | choreographer, előadó | performer: Cristian CUCCO (IT), Alice Beatrice CARRINO (IT) 

 

Bringing together a magical and mysterious world with a high physicality and dance quality of “Delicious Overdose” 

made a great impression on the jury. The choice of visual elements of their setting together with the strong character 

of the female performer created a powerfully resonating performance. 
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SzólóDuó 2021 Zsűri | Jury 

Anna Piotrowska (PL) 

A művészettudományok doktora, koreográfus, rendező, kortárstánc-tanár, producer, táncos és előadó, valamint a 
varsói eferte_Dance Development Foundation alapítója és elnöke. Manapság a krakkói Nemzeti Színművészeti 
Akadémia színházi tánc tanszékének dékánhelyettese Bytomban, valamint a Rozbark Színház igazgatója. 1995-ben 
megalapítja a „mufmi” táncszínházat Varsóban, melynek egyben művészeti igazgatója is. 1996 óta közel 120 előadás 
létrehozója. A lodzi Zeneakadémia és a krakkói PWST – Állami Színművészeti Iskola koreográfiai tanszékének oktatója. 
Oktatott tárgyai: kortárs tánc, improvizáció, tánckompozíció, a színházi tánc formái és szerkezete. Saját oktatási 
programját vezeti “karakterformálás és fejlődés a táncszínházban”, újabban “dualism of onebodyspace recognizer” 
elnevezésű módszerének kidolgozásán munkálkodik.  
Táncosként diplomázott, a Lengyel Színészek Szövetségének támogatásával, majd 2002-ben mesterdiplomát szerzett 
menedzsmentből. A budapesti SzólóDuó fesztiválon kétszer is díjazott lett, 2005-ben és 2006-ban, legjobb szóló, és 
legjobb duett kategóriában. Évek óta a SzólóDuó lengyel társfesztiváljának szervezője. Több társulattal és színházzal 
dolgozott együtt, többek között a Sziléziai Táncszínházzal, a Lengyel Táncszínházzal, a Magyar Mozdulatművészeti 
Társulattal, és a Szamovár Színházzal. 
2015 szeptemberében két monodrámai színházi fesztiválon is fődíjat nyert Tadeusz Kantor előtt tisztelgő 
koreográfiájával. (Varsóban Nagydíjat, Koszalinban pedig a Közönség Díját). 2016-ban Arany Maszkot (színházi díj) 
kapott a ROZBARK Színházban végzett művészeti munkásságáért. 
2017-ben a zsűritag volt a gdanski Szóló Táncversenyen, valamint a Táncfesztivál két művészeti rezidensének mentora. 
Workshopot tartott a Miskolci Nemzeti Színházban (2017, 2018). 2018-ban fődíjat nyert a ShakespeareOFF színházi 
fesztiválon. 
Művészeti gondolkodásmódjában Piotrowska érdeklődési területei az improvizáció, valamint a testi és gondolati 

tudatosság, mint a kölcsönös megfigyelés eszköze. Az objektív test kapcsolatát kutatja a onebodyspace-ben. 

Piotrowska többek között a folyamatban történő felfedezés, a drámai szövegalkotás eszközei, a táncszínházi 

karakterformálás valamint a különböző tudati szintekkel, érzelmekkel és a képzelettel való munka iránt érdeklődik. 

 
ANNA PIOTROWSKA (PL) 
 
Doctor of Arts, choreographer, director, contemporary dance teacher, dancer and performer, as well the founder and 
president of the eferte_Dance Development Foundation in Warsaw. Nowadays she is the Deputy Dean of Dance Theatre 
Department in Bytom at the National Academy of Theatre Arts in Cracow and director of  Rozbark Theatre in Bytom.  
She was the founder and  artistic director of "mufmi" dance theatre in Warsaw (1995). Since 1996 she has created almost 
120 performances.  
Pedagogue also in the Academy of Music in Łódź and PWST - State Theatre School in Krakow at the Dance Department. 
Teacher of contemporary dance, improvisation, dance composition, forms and structures of dance theatre. She leads her 
own education program "process and creation of a character in dance theatre" and lately she is building the method which 
she called “dualism of onebodyspace recognizer”.  
She received diploma of professional dancer, granted by Polish Actors Association and the master’s degree in 
management in 2002. Twice she was awarded in Budapest at the SzólóDuó International Dance Festival (2005/2006 – the 
best solo and the best duo in one year). She's been organizing the Polish edition of Festival SoloDuo in Budapest. She has 
worked with several companies and theaters, as the Silesian Dance Theater, Polish Dance Theater and Hungarian Art of 
Movement Company, Samovar Theater.  
In September 2015 she twice received main awards at two monodram’s theatre festivals: Grand Prix in Warsaw and 
Audience Prize in Koszalin with her performance dedicated to the great Artist - Tadeusz Kantor. She received the Gold 
Mask 2016, the theatre prize for the whole artistic activity in ROZBARK Theatre in season 2015, In 2017 Piotrowska was 
among others the jury member of Solo Dance Contest in Gdańsk (2017), she coached also two artistic residencies in 
Gdańsk Dance Festival and was leading workshops for National Theatre in Miscolc in Hungary. In 2018 she received the 
Main Prize in ShakespeareOFF theatre festival for the performance “bless the king…” 
In her artistic thinking, she is interested in improvisation and body & mind awareness as a tool of mutual observation, she 
researches the relation of the objective body in onebody space. Piotrowska is interested in process work discovering among 
others the tools of creating dramatic texts, creating the characters in dance theatre and work with states of mind, emotions 
and imagination.  
 



7 

BODOR Johanna (H) 

Bodor Johanna 1984-ben végzett a bukaresti balettintézetben.1985-ben költözött Magyarországra, ahol előbb a 

Honvéd Művészegyüttes, majd a Győri Balett tagja lett. Később az Imre Zoltán által vezetett Szegedi Balettnél folytatta, 

ahol már magántáncosként számos főszerepet táncolt el és külföldi koreográfusok mellett, asszisztensi feladatokat is 

kapott. 

1994-től koreográfusként, táncművészként, színészként, filmszínészként, kurzust adó mesterként dolgozott 

Magyarországon és külföldön, többek között Knoxville-ben, Szentpéterváron, Kolozsvárott, Bukarestben, Szabadkán, 

és Komáromban. 

Mára több mint 150 koreográfia fűződik a nevéhez, filmben, színházban, Tv-s produkciók sokaságában vett részt. 

Számtalan művészeti irányzatban dolgozik, a kis létszámú, kísérleti produkciókat épp olyan fontosnak tartja, mint a 

kőszínházi előadásokat vagy stadionban megteremtett műveket. 

Több nagy színház vezető koreográfusa volt, legutóbb a budapesti Operettszínház balettigazgatójaként működött, de 

jellemzően mindig vissza-visszatér a szabadúszói státuszhoz. Tanított a budapesti Zeneakadémián, a marosvásárhelyi 

Színművészeti Egyetem koreográfus szakán, valamint a budapesti Színművészeti Egyetemen. 

2014-ben jelent meg a Magvető kiadónál a két kiadást is megért "Nem baj, majd megértem" című önéletrajzi ihletésű 

regénye, amelyet lengyelre is lefordítottak. 

Szakmai díjai: Legjobb koreográfia díj, POSZT 2017, EuroPass-díj, 2007, Imre Zoltán díj, 2000 

BODOR Johanna (H) 

Johanna Bodor graduated from the Balett Institute of Bucharest in 1984. She moved to Hungary in 1985, where she 

became the member of the Honvéd Dance Company first, than the Balett Company of Győr. Later she joined the Szeged 

Contemporary Dance Company lead by Zoltán Imre, here she danced as a soloist and she also got to work next to foreign 

chorographers as an assistant. 

From 1994 she was working as a choreographer, dancer, actress, and teacher in Hungary and abroad as well, for instance 

in Knoxvill, St, Petersurg, Kolozsvár, Bucharest, Szabadka, and Komárom. By now she created more that 150 choreography, 

she participated in many movie-, theater-, and tv productions. She says the small, experimental pieces have just as much 

importance as pieces in theaters or stadiums. 

She has been a leading chorographer of more large theater over the years, most recently she was the ballet director of 

Budapest Operetta Theater. Although tipically she is returning to be a freelancer again and again. 

Her autobiographical book "Doesn’t matter, I will understand" was released in 2014, it was also translated into polish. 

Prizes: Prize for the best choreography, POSZT 2017, EuroPass-Prize, Imre Zoltán Prize, 2000 

 

DEZSŐ Virág (H/ NL) 

Modern mime alkotó és előadóművész jelentős táncos tapasztalattal. A MAPA-Moving Academy for Performing Arts, 

az Amsterdam University of the Arts / Conservatorium of Amsterdam, a Debreceni Egyetem, 2021-től a Codarts es 

Silbersee tanára, oktatott tárgyai: fizikai színészet és A Mozdulat Zeneisége, Musicality of Movement/MoM. A 

debreceni Mozgás-Teátrum Táncművészeti és Kulturális Egyesület alapítója és művészeti vezetője, táncosként 

dolgozott a Még1 Mozdulatszínházzal, későbbi Magyar Mozdulatművészeti Társulattal. 2009 óta él Amszterdamban, 

Hollandiában, ahol átvette a MAPA művészeti vezetését. Studio MAPA Nederland néven labor- es befogadó 

színházként is üzemelő helyszínt hozott létre, ez évtől pedig az új online fórumot PhysicalThetreTraining néven. 

Folyamatosan fejleszti metódusát, a Mozdulat Zeneiségét zenészek, zenés-színházi előadók, ’real time’ 

alkotó/előadók, táncosok számára. Jelenleg saját szólóit adja elő, és zenés-színházi előadásokat hoz létre a 

legfiatalabb korosztálynak.  

 



8 

DEZSŐ Virág (H/ NL) 

Modern Mime with a strong dance background, coach. Teacher (physical acting and Musicality of Movement/MoM) at 

MAPA the Moving Academy for Performing Arts, Amsterdam University of the Arts / Conservatorium of Amsterdam, 

University of Debrecen and from 2021 in Codarts and Seilberee. Founder and artistic leader of Mozgás-Teátrum 

Association for contemporary dance/movement theatre in Debrecen, dancer at 1More Movement Theater (H), later at 

the Hungarian Art-of-Movement Company (H). Since 2009 she is located in the Netherlands, Amsterdam and took over 

the artistic leadership of MAPA and created the laboratory theatre, Studio MAPA Nederland and recently the new 

online educational platform PhysicalTheatreTraining.  She is constantly developing her approach MoM / Musicality of 

Movement for musicians, music-theatre performers, real time composers-performers, dancers. Currently performing 

her solos, creating music-theatre productions for the youngest audience.  

 

Stefanie SCHWIMMBECK (D)  
 
Szabadúszó kortárs táncos, tánctanár és koreográfus. A tánc, mint művészeti ág, és a tánc oktatásának elkötelezettje. 
Tanulmányok: University of Music and Dance, Köln (D), University of the Arts Berlin (D) 
A kölni tánc-szcéna aktív tagja, különböző koreográfusokkal és társulatokkal dolgozik együtt, saját előadásokat hoz 
létre. Tanulmányi úton vett részt a Trisha Brown Dance Company-nál New Yorkban (US). Oktatói tevékenységet végez 
egyetemeken, profi kortárs táncos képzéseken; tanít gyerekeket, tinédzseret és felnőtteket egyaránt, ezen kívül 
menekültekkel is foglalkozik, valamint fiataloknak szóló színházi, iskolai, és óvodai programokon is tanít. A Barnes 
Crossing e.V. produkciós-, és befogadó ház, valamint 2019 óta a kölni SoloDuo NRW + friends – Nemzetközi 
Táncfesztivál művészeti vezetői csapatának is tagja. 
Díjak: 2017 NEXT GENERATION Ösztöndíj a 33. Theatertreffen NRW of young audiences, 2018: a Kulturális és 
Tudományos Minisztérium ösztöndíja a new yorki Trisha Brown Dance Company tanulmányútjára, 2020: Kulturális és 
Tudományos Minisztérium NRW ösztöndíja a kölni COMEDIA színházban való fenntarthatósági tanácsadói munkára. 
 
Stefanie SCHWIMMBECK (D)  
 
Freelance contemporary dancer, dance teacher/lecture and choreographer. She is dedicating herself to dance as a form 
of art and education. Education: University of Music and Dance in Cologne (D), University of the Arts Berlin (D) 
Active member of the Cologne dance scene: collaboration with various choreographers and companies, development of 
own performances, study visit at Trisha Brown Dance Company in NYC (US). Teaching activities at universities and 
contemporary professional training as well as with children, teens and adults, with refugees, in youth projects at the 
theater, schools, kindergarten etc. Member of production and presentation studios Barnes Crossing e.V. and since 2019 
part of the artistic direction team of SoloDuo NRW + friends - International Dance Festival in Cologne (D). 
Prizes and Awards: 2017: NEXT GENERATION scholarship for the 33rd Theatertreffen NRW of young audiences 2018: 

Scholarship from the Ministry of Culture and Science of NRW for study visit at Trisha Brown Dance Company in NYC (US) 

2020: Scholarship from the Ministry of Culture and Science of NRW for working as a Sustainability Coach at COMEDIA 

Theater in Cologne (D) 
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KÖZÖNSÉG DÍJ 2021 | AWARD OF THE AUDIENCE 2021 

SZÓLÓ | SOLO 

 

Ambivalencia | Ambivalence 

koreográfus | choreographer, előadó | performer: JÁVORI Lili (H) 

DUÓ | DUO 

 

Tör/tev/ékeny | Fr/agile 
koreográfus | choreographer: Simona Fichera (IT), előadó | performer: Simona FICHERA (IT), Francesca 

Caterina SACCO (IT)  
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Fenyves Márk Díj |Márk Fenyves Prize 

A díjat a fiatal tehetségek művészi fejlődésének segítésére alapította az Orkesztika Alapítvány. 

A prize of Orkesztika Foundation to motivate the progress of the artistical potential of young dancers. 

 

KÉSZÜLÉK | DEVICE 

koreográfus | choreographer, előadó | performer: Marcin MOTYL (PL) 

 

 

 

 

 

Anna Piotrowska 

Bodor Johanna 

Dezső Virág 

Stefanie Schwimmbeck 

- Orkesztika Alapítvány - 

2021  
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ORK_KOTA_PLATFORM 2021  

Test_Tánc_kép - egypercesek táncfilmre  

Body_Dance_picture – one minute dancefilms  

A Kontakt Táncért Alapítvány és az Orkesztika Alapítvány pályázata 

Organized by Kontact Táncért Foundation and Orkesztika Foundation 

A ZSŰRI DÖNTÉSE | AWARD OF THE JURY 

Best one-minute dance film 2021 

CRISALIDE | Chrysalis | Báb 

                                                                https://youtu.be/IbZqsInhwVs 

Az Ork_Kota_Platform kiírásának (Test_Tánc_Kép) leginkább megfelelő egyperces film a ’Báb’. 

Giovanni Insaudo, a rendező és koreográfus, erős képi világot alkot az átalakulásról, a színek, a helyszín, a 

kellékek és a textúrák közötti harmónia időtlenséget, elemeltséget sugároz. A film koncepciója átgondolt, 

mind tematikájában, mind a szereplő kiválasztásában. A táncművész, Sandra Salietti Aguilera kiemelkedően 

erős előadói kvalitásokkal és gyönyörűen kidolgozott technikával rendelkező táncos. 

Szomorú szépség, groteszk remény; szürrealista látomás egy percbe sűrítve. 

 

The one minute movie ’Chrysalis’ was the most adequate response to the call of Ork_Kota_Platform and to it’s 

subject Body_Dance_Picture. The director and choreographer Giovanni Insaudo created a strong visual world 

about transformation; the colors, the venue, and the textures together give a timeless and lifted atmosphere. The 

dancer, Sandra Salietti Aguilera have exceptional performing quality and beautiful technical skills. 

Chrysalis is a vision condensed into one minute with grotesque hope and sad beauty. 

 

Ork_Kota_Platform 2021 

Zsűritagok | Jury members 

KOPECZNY KATA (H) 

táncművész | dancer 

 

MÁNDY ILDIKÓ (H) 

koreográfus, rendező, tanár, a Kontakt Táncért Alapítvány kurátora 

choreographer, director, teacher, curator of Foundation for Contact Dance 

https://youtu.be/IbZqsInhwVs?fbclid=IwAR0M_g2N4pk0L8kU06nWRgC9r98WRLd0VJhb5ybIv13C7aPwTjy7ZJwKYuM
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SzólóDuó Partnerek | Partners:  

Orkesztika Alapítvány – MOHA Mozdulatművészek Háza, Magyar Mozdulatművészeti Társulat, Barnes Crossing 

Choreographen-Netzwerk e.V. (D), EFERTE - Fundacja Rozwoju Tanca (PL), Kontakt Táncért Alapítvány; MAPA - Moving 

Academy for Performing Arts (NL) 

Együttműködő Partnerek | Cooperating Partners:  

Magyar Mozdulatművészeti Társulat Nonprofit Kft., MU Színház, Budapesti Lengyel Intézet, Teatr ROZBARK (PL) 

A fesztivál pályázati támogatói | Supporters of the festival:  

Nemzeti Kulturális Alap - Imre Zoltán Program Kollégium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Művészeti 

Akadémia 

 

 

szoloduo.com 

facebook.com/szoloduo 

www.youtube.com/orkesztika/ 

 

 

 

 

http://szoloduo.com/
http://facebook.com/szoloduo
http://www.youtube.com/orkesztika/

