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Vachter János idestova tíz éve kezdett el fotózni, méghozzá mobiltelefonnal.
Aztán ezekkel a képekkel besétált a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetbe,
ahol éppen fiatal képzőművészek munkáiból rendeztek kiállítást, és olyanynyira megnyerte velük a
kurátorok tetszését, hogy
94 Füzessy Matild
ezek is falra kerültek. így
kezdődött.
Azóta már nagyon
sokféle fényképezőgépet
végigpróbált, sőt, a digitális gépeket inkább már
csak turista- és hangulatfotók készítésére, valamint fénymérésre használja,
és otthonában tele egy polc régi, analóg gépekkel. nagy becsben tartott kamerája egy, a múlt század elejéről való nagy formátumú utazó fagép, mellyel
13x18-as képeket lehet csinálni, valamint nedves kollódiumos felvételek készítésére is alkalmas. A másik nagy kedvenc a jó öreg Pajtás, melyet minden
utazásra magával visz. Ezek mellett azonban ott lapul az almáriumban még
egy Ljubitel, egy Mamiya minden cubehörrel együtt, egy yashica, és társaik.
Jánosnak az analóg fotózás a szenvedélye. Ezen belül azonban nem a
lehető legpontosabb és legtisztább kép létrehozására törekszik, hanem inkább kísérletezni szeret. Minél régebbi egy film, annál jobban örül neki, mert
annál több tere van az esetlegességnek, annál izgalmasabb az alkotás folyamata. Ha megcsordul a kollódium az üvegnegatívon, penészfoltok jelennek
meg a filmen, vagy éppen egy többszörös expozíció hoz létre fura alakzatokat. Az elmúlt tíz év során számos archaikus technikát kipróbált, és őszinte
lelkesedéssel tanul folyton újabbakat. Készített már felvételt üveglemezre,
röntgenfilmre, nyomdai síkfilmre, sópapírra, s dolgozott többek között cianotípiával, argentotípiával, nedves kollódiumos eljárással, ezüstzselatinos
levilágítással, guminyomattal.
Szenvedélyéhez társakat is talált, több alkotói közösségnek is a tagja.
Az egyik leglényegesebb számára a Hibaista Csoport, mely már számos tárlaton mutatkozott be itthon és külföldön. A csoport ars poetciája a hiba, a véletlen, az esetlegesség messzemenő tiszteletén alapszik, úgy vélik, a kép
esztétikai értékéhez nagyon sokat tud hozzáadni, ha az alkotás folyamatába
valamilyen „hiba” csúszik. A másik fontos közösség számára a PyF csoport,
melyet két grafikus-festő barátjával együtt (Füredi Tamás és Vörös Krisztián)
hoztak létre. A dunaújvárosi Újpart Egyesület pedig azért is szívügye, mert
szülővárosához, az ott alkotó vagy onnan elszármazott művészekhez, művészeti intézményekhez még mindig erős szálakkal kötődik. Ezek mellett azonban tagja kevésbé formális alkotói közösségeknek is, melyekkel műhelyekben,
táborokban dolgoznak és kísérleteznek archaikus technikákkal.

VAC H T E r J á n O S
FOTÓIrÓL
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Vachter János nagy utat tett meg az első mobilfotók óta a fotográfusi
pályán. Ma már jegyzett alkotó, akit szakmai berkekben is nagyra becsülnek,
és számos kiállításon szerepelt már kül- és belföldön egyaránt. Munkáival
rendszeresen szerepel rangos hazai tárlatokon, és több egyéni kiállítás
is van már a háta mögött.
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