GÁSPÁRFALVI DORKA

PREMIER: FOTÓ

Csak
természetesen...

SZAKÁCS HAJNALKA

MÉSZÁROS MÁRTON
RADNAY CSILLA

TENKI RÉKA

N

agyon sokan teszik le a garast
a portrékészítés mellett, holott a választott mûfaj cseppet
sem könnyû. Nem csak arról van szó,
hogy össze kell gereblyézni alanyt,
helyszínt és napszakot; sok egyéb tényezõrõl is. Hangozzék akármilyen
egyszerûnek a legfõbb: képrögzítõnek
és alanyának a lehetõségekhez mérten valóban egymásra kell hangolódnia – legalább a fotózás két-háromórás idõtartamára. Cseke Csilla fotó-

riporter tisztában van ezzel, hiszen elsõsorban gondosan megkomponált, a
háttért csupán érintõlegesen sejtetõ,
a fények használatára összpontosító
portréiról a legismertebb. A többszörös Sajtófotó-díjas fotómûvész a nõi
börtönökben készített emlékezetes
sorozata után a negyven év alatti „új”
magyar filmsztárok megörökítését választotta témájául. A nyári ruhába öltözött Radnay Csillát a Tabán júliusi
árnyaiban, a hófehér Kiss Diána

48

Magdolnát egy fehérvári tó stégénél, a
fiatalságában tündöklõ Gáspárfalvi
Dorkát a gödöllõi kastély parkjának
szökõkútjában, a farmer-mezítláb
kombóval elé álló-ülõ Tenki Rékát a
szentendrei skanzen egyik faszekerén,
a napszálltakor „elcsípett” Szakács
Hajnalkát pedig modern, városi környezetben kapta lencsevégre. 2021tõl további debütáns és számtalan fõszerepben bemutatkozott színésznõvel bõvülhet az impozáns lista.

KISS DIÁNA MAGDOLNA
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