Az asztrofotózás magyar csillaga
Ladányi Tamás alkotásaiból nyílt kiállítás az MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumban
Művészetének határa a csillagos égbolt, ugyanakkor ritka, mint a fehér holló, ki a
csillagászati tájkép műfaját műveli. Mi szerencsések vagyunk, mert azon a környéken
élünk, ahol születnek égi felvételek. Időnként találkozhatunk velük, ha hátulról kezdjük
olvasni a Veszprém Megyei Naplót. Vagy ha ellátogatunk az MTM Bakonyi
Természettudományi Múzeumának SarokGalériájába.
Ladányi Tamás a megyeszékhelyen él családjával. Már fiatalon érdeklődni kezdett a
természettudományok és a fotográfia iránt, csillagászati vonalon pedig a Halley-üstökös 1985ös visszatértére datálja első élményét – írja magáról hivatalos oldalán. Mindkét szakma
képviselője jelen volt a zirci kiállítás-megnyitón. Mizser Attila, a Magyar Csillagászati
Egyesület főtitkára elmondta, régóta ismerik egymást Ladányi Tamással, aki dolgozott is
korábban az egyesületnek. Igényesnek nevezte a munkáit, amiben sokan meglelhetik az
örömüket. Mátyus Károly, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségének alelnöke méltatta a veszprémi alkotó munkásságát. – Hazánkban és a világban
is nagyon kevesen vannak, akik úgy összehozzák az égboltot és a környezetet, mint ahogy azt
Ladányi Tamás teszi. Összetett műfajról van szó, ami az asztrofotózást illeti. Megfelelő
alapokkal kell rendelkeznie a fotósnak ahhoz, hogy jókor legyen jó helyen. Tamás másképpen
látja a világot, mint ahogyan mi, fotóiba belekomponálja a környezetet, az objektumokat, a
legújabb képein pedig már az ember is megjelenik. Mátyus Károly elmondta, ezek a
fényképek a gomb lenyomását követően szinte teljesen készen vannak, csak minimális
fotoshop-os beavatkozást engedélyez magának az alkotó. Mindehhez nagyfokú
felkészültségre van szükség – tette hozzá. Nagyhírű fotósnak nevezte Ladányi Tamást, amit
tényekkel is alátámasztott: harminc országban voltak láthatók képei, az egyedüli magyar tagja
a The World At Night nevű asztrofotós világszervezetnek, és többször volt az ő műve a nap
fotója a NASA-nál. A veszprémi alkotó olyan képeket is hozott magával a zirci kiállításra,
melyek a Bakonyt, annak csillagos egét mutatják be.
A tárlatnak helyet adó MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma részéről dr. Kutasi
Csaba múzemigazgató és Iliáné Rechner Szilvia köszöntötte a megjelenteket. A Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda Napraforgó csoportjának énekes-táncos műsora és a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény
zenetanárainak komolyzenei produkciója vezette be a különleges kiállítást, melyen Ladányi
Tamás végig is kalauzolta az érdeklődőket.

A vendégek már a kiállítás-megnyitó protokolláris részénél megcsodálták Ladányi Tamás képeit. Mizser
Attila köszöntője, mellette Mátyus Károly. Szemben Iliáné Rechner Szilvia és dr. Kutasi Csaba

Íme, ez az én világom! - Ladányi Tamás asztrofotós beszél a képeiről a közönségnek. Nevéhez két
kettőscsillag felfedezése is fűződik, de neveztek el róla más kisbolygót is
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