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Mediális szerepjátékok

Az Intermédia Tanszék oktatási programja a technikai médiumok művészi hasz-

nálatára, a tudományos és művészeti elmélet és gyakorlat egységére épül. Esze-

rint egyes műfajok, technikák nem kerülnek a másik elé. A fotográfa sem kiemelt 

médium az Intermédia Tanszéken, de fontos eszköz a diákok kezében. A fotó 

oktatását is ennek megfelelően alakítottuk ki. 

Először az optikai képalkotás alapjaival foglalkozunk, mely elengedhetetlen a 

technikai médiumok nagy részének használatához. Az optikai képalkotás az ana-

lóg és digitális fényképezés elváló útjainak közös kiindulópontja. 

Ezzel párhuzamosan kémiai fotókidolgozással is foglalkozunk. Az optikai kép nem 

mindig utal a képrögzítés technológiájára, a kész képből nem feltétlenül követ-

keztethetünk vissza a képet rögzítő eszközre. A képalkotás szempontjából nem 

tehető érdemi különbség a kétféle technológia között. A különbséget inkább ott 

érdemes keresni, ahol az valóban van. Ez a hely nem maga a kép, sokkal inkább a 

nyersanyag, a sötétkamra, a vegyszer, az emulzió. A fotólabor eszközei és techni-

kai háttere szolgáltatják azokat a lehetőségeket, melyekkel a ‚kémiai alapú‘ és a 

‚digitális‘ technikák közötti valódi különbségek láthatóvá válhatnak, vizsgálat tár-

gyává tehetők. Mindezek a részletek a digitális fényképezés számára egyáltalán 

nem létező feltételek. A ‚kémiai alapú‘ és a ‚digitális‘ fotó közötti különbségtétel 

lehetősége a fotólaborban rejtőzik, ott lapul a fekete fényzáró zacskókban, ott 

úszkál a vegyszerestálakban, és alig vesszük észre, mert vaksötét van vagy piros 

színű félhomály.

A fotó oktatása a ‚posztfotográfa‘ korában nem elégedhet meg a puszta tech-

nikai képzéssel még elemi szinten sem. Ennek megfelelően a gyakorlati fotó-

oktatás is magában foglalja a fotóval kapcsolatos elméleti kérdéseken való 

gondolkodás lehetőségét. Ezért a többi gyakorlati fotókurzus is inkább vizuális 

műhelymunkát jelent, ahol megoldhatatlannak tűnő elméleti kérdésekre, melyek 

a fotóelméleti szakma kiválóságait is megosztják és zavarba hozzák, a saját egy-

szerű, hétköznapi eszközeinkkel, a művészi gyakorlat, a praxis oldaláról próbálunk 

meg válaszolni. Kérdésfeltevéseink mögött az az alapfeltevés húzódik meg, hogy 

mind a teóriát, mind a praxist „egymásba-olvasva“, egymásra reflektálva érde-

mes vizsgálódás tárgyává tenni. A kortárs foto-

gráfáról való gondolkodás és vizsgálódás tárgya 

nem önmagában álló, mindentől független 

entitás, sem az ábrázolás vagy a felhasználás 

mentén létrehozott kategóriákban való gondol-

kodás, hanem kontextus- és perspektívafüggő, 

médiumközi jelenség. Az a cél, hogy a teória és 

a praxis egymást relativizálva, aláaknázva, egy-

más határát folyamatosan áthágva gazdagítsa 

a kérdésfeltevések általunk elképzelt területét.

( K é p l e í r á s o k )

Ipsics Barbara Csevegés című videója rendkí-

vül fnom alkotás, melyben a női-férf pozíciók 

nagyon markánsan jelennek meg. A videóban 

két embert látunk, egy férf főszereplőt, és 

magát az alkotót, aki látszólag mellékszerepet 

játszik. A nő a férf haját vágja, a hagyományos 

férfdominanciának megfelelően a háttérben 

marad, asszisztál, kiszolgál, gondoskodik, és 

ezzel a törődéssel észrevétlenül teremti meg  

a férf számára a kibontakozás terepét. Képileg 

is a férf van a középpontban, statikus kompo-

zícióból néz a kamerába, miközben a nő, akinek 

arcát nem, csupán a kezét látjuk, mozgékony és 

dolgos. A hangját is alig halljuk, csak néha tesz 

fel egy-egy kérdést, ami segít kibontani a férf 

saját történetét. Mindeközben azonban a flm 

súlypontja mégis áthelyeződik, a nő kettős játé-

kot folytat a domináns narratívával, azaz lát-

szólag elfogadja, valójában azonban ironikusan, 

szubverzíven viszonyul hozzá. A szerepek épp 

erősen sztereotipikus jellegüknek köszönhetően 

ironikus felhangot kapnak, és saját ellentétükbe 

fordulnak. A férf egyre komikusabbá és kissze-

rűbbé válik, fgyelmünk és kíváncsiságunk pedig 

a jórészt láthatatlan nőre irányul.

Simon Zsuzsanna Lightbox című képe köny-

nyen leírható, tematizálható volna a nő-reklám-

fogyasztói társadalom címszavakkal. A kép 

azonban sokkal enigmatikusabb, kifnomultabb 

vizuális eszközökkel él annál, hogy egyszerűen 

be lehessen sorolni az iménti hívószavakra 

nyíló fókok valamelyikébe. A citylight reklám-

dobozban megjelenő hús-vér meztelen női test 

felforgatóan éles fénybe állítja képi sztereotípi-

áinkat, fogalmainkat és érzéseinket. Ez a plakát-

magányban álló test egyszerre riadt és riasztó, 

Ipsics Barbara
Csevegés, videó, dvd, 9:54, 2011
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Simon Zsuzsanna
Lightbox, fotó, 2010

Fodor Dániel János
c.o. naturalis, 1-24, fotóemulzió tojásban, részlet a sorozatból, 2012
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és kétségbeesett. Saját kiszolgáltatottságának 

és helykeresésének manökenje.

Az első év technikaközpontú, gyakorlati feladat-

megoldásai néha szerencsésen túlmutatnak a 

puszta technikai gyakorlaton.

Fodor Dániel belülről „patkolt” tojásokat.  

A közös tanszéki reggeli után visszamaradt, fel-

tört tojásokat emulzióval bélelte ki, és azokba 

exponálta arc és test képeit, e különös gesz-

tussal egyszerre mozgósítva a mitikus eredet 

képzeteit és a vég, a maradék, az üres héj asszo-

ciációs rendjét. 

Az Ajándék hógolyó című fotogram sorozat az 

Okos lány meséjére rímel: a masnival átkötött 

olvadozó hógolyó olyan ajándék, amit Eskulits 

Fruzsina hozott is, meg nem is.

A sörösdoboz és a pohár közötti kapcsolat virtu-

ális megjelenítése Bódi Péter szellemes-látvá-

nyos megoldása a fénygraffitik sűrűjében.

Bölcskey Miklós
Fotópapírból hajtogatott Camera Obscura,  
(William Henry Fox Talbot háza, Lacock Abbey, Wiltshire,  
Egyesült Királyság), 1999, 50×70 cm

Eskulits Fruzsina
Ajándék hógolyó, fotogram 1-12, részlet a sorozatból, 2012

Bódi Péter
Sör, fotó, 2012
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Korponovics Roland
Gesztikulatív kezek, fotó, 2012

Ősz-Varga Szabina
Népviselet, 2012

Pers-Kovács Nóra
Apuval, fotó 1-3, részlet a sorozatból, 2012


