
Idegen a tájban
Alkotói program mint tervezési feladat

Kudász Gábor Arion
Témavezető: Kopek Gábor
III. szemeszter
2008.



2Kudász Gábor Arion
Idegen a tájban

Tartalomjegyzék

  Tartalomjegyzék

3  Beveztés
  
4  Kép és kontextus
6  Érthető kép és értelmező szöveg
9  Dokumentum
12  Információgyűjtés
15  Prezentáció

16  Megjelenések
17  Képjegyzék
  Forrásjegyzék  

18  Melléklet



3Kudász Gábor Arion
Idegen a tájban

Bevezetés

A 2008 őszi szemeszterben harmadik alkalommal adtam ki portré-tájkép 
tervezési feladatot II. évfolyamos hallgatóknak,  a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen. 2007-ben Puklus Péterrel közösen Idegen a tájban11, 
majd 2008-ban Politikus tájkép címmel. Ezt a programot adaptáltam 
a lettországi International School of Photography szabadiskolában 
megtartott workshopra, mint Stranger in the Landscape.12 A kurzusok fő 
fókusza a tájkép és a benne nyomot hagyó ember, emberi tevékenység 
dokumentálása, továbbgondolása a művészi alkotómunka társadalmi 
felelősségének tudatában.
Mindhárom program pozitív fogadtatásra talált a hallgatók részéről, 
jelezve azt, hogy a tájban elfoglalt alakító szerepünk mennyire fontos és 
inspiráló téma. Ezzel némiképp ellentmondani látszik az a kivételektől 
eltekintve homogén, sokszor sablonos képanyag, amivel a programok 
végén a kipakolásokon szembesültem. Ez a konfliktus kiválóan 
példázza, hogy a hallgatók gondolkodásában valamiféle hiányterületet 
fedeztünk fel a társadalmat mozgató, motiváló erők megértése és azok 
ábrázolása, a fotográfiai képalkotás között. E tudásra az igény megvan, 
de az eszközök és a háttér hiányos. 
Az alábbiakban a kurzus főbb szempontjainak bemutatása mellett, 
annak indítékairól, az oktatásban is motiváló alkotói programom 
fényében fogok beszélni.
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Kép és kontextus

2008 nyarán, az ISSP-n indított egy hetes workshop számára készített 
bemutatkozó prezentációban felvázoltam egy ábrát, ami azokat a 
pólusokat volt hivatott szemléltetni amelyek mentén a résztvevőknek 
végig kellett gondolniuk munkájuk jelentését, a feladatra adott 
válaszukat.

E négypólusú rendszer szolgál azóta számomra is szamárvezetőként 
a képkészítés  folyamatában. Önálló projektjeim kidolgozásában e 
sarokpontok viszonyában próbálom megfogalmazni képeim jelentését.
Alkotóként nyilván kapcsolatban állok a tájjal amire fényképezőgépemet 
irányítom, a látvány alakít engem, míg nézőpontom megválasztásával 
módosítom a táj képét. A helyezkedés gyakorlatilag a fényképező egyik 
legfontosabb eszköze arra, hogy gondolatait a kép terébe rendezze és 
lezárja, vagy azoknak éppen megfelelő kifutást távlatot nyisson a kép 
keretén kívül. 
A fénykép szereplői, ha straffázs figurákról van is szó, kölcsönhatásba 
lépnek egymással és az őket befogadó közeggel, amit léptékük, 
tevékenységeik, vagy hátrahagyott nyomaik formálnak. A nyomok 
gyakorlatilag azonossá válnak az őket létrehozó személlyel. A táj 
módosításaiból egy  bűnügyi "profiler" biztonságával következtethetőek 
ki tulajdonságai, szándékai, perverziói. Az ilyen megfontolások alapján 
készített képek szükségszerűen különböznek a pusztán esztétikai 
szempontokat követő, legtöbbször természeti tájképtől, amiben az 
emberi nyom hiánya legfeljebb nosztalgikus elvágyódást vált ki. 
A figura léptéke a képfelületen független fontosságától és jelenlététől. 
Kapcsolata a környezetével kritikus pontja a képnek, akárcsak a fotós 
és a táj viszonya. A figura megjelenése a tájban illusztratívnak tűnhet, 
de ez a legritkább esetben van valóban így, mivel az emberi alak nem 
csak méreténél fogva válik meghatározó referenciaponttá, hanem 

Az ábra fókuszában a 
környezet (tájkép) 
áll, ez a képek és a 
kurzus tárgya. Három 
személy a fotográfus, 
a modell (szereplő) 
és a néző viszonyát 
kell vele kapcsolatban 
mérlegelni. E három 
pólusban elhelyezkedő 
személyeknek azonban 
további kapcsolódásai 
lehetségesek egyáshoz. 
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beindít egy sor képzettársítást, amik a fénykép és általában a tájkép 
megfejtését és jelentését radikálisan módosítják. Elég csak az öltözékre, 
mozdulatra, gesztusokra, eszközökre, vagy ezek hiányára gondolni. A 
fentiek elmondhatók a nem természetes eredetű tájelemekre is, amelyek 
megidézik létrehozójukat, utak, építmények, sebek, művelés nyomai 
által. A szereplő szabadságára az ébreszthet rá amikor a modell (a 
statiszta) beállításával és elhelyezésével nem azt a hatást éri el a fotós 
a nézőnél, mint amire számított. Más szóval a modell könnyen eltérő 
szerepet vehet fel attól amit kiosztottak neki, vagy egész egyszerűen 
megmarad modellnek, nem válik szereplővé.
Végül harmadik résztvevőként megjelenik a tájképben a néző, akinek 
a képpel eltöltött ideje, előképei és prekoncepciója, rejtélyes személye, 
szintén lényeges elemeivé válnak a tájképnek. Tehát a néző szemszöge 
koránsem azonos a fotográfuséval. Kettejük akár leghalványabban eltérő 
háttere kifordíthatja, átértelmezheti a látványt. Például a néző ismeri, 
járt már a helyen, amit a fotós általános tájként mutat fel, vagy esetleg 
van már egy másik képe ugyanarról. Esetleg nincs birtokában azoknak 
az információknak, amik a kép (helyes) befogadásához kellenének, 
mondjuk a kulturális különbségek miatt. A néző valamiféle felsőbb 
hatalom, ám hatalmának mibenléte is rejtélyes. Bizonyos reakciói 
kiszámíthatóak, kikényszeríthetőek, de megint másokra nem lehet 
felkészülni, előre kalkulálni. Be lehet csapni, másmilyennek  mutatva 
és átalakítva a tájat, de ennek kockázata is van. A néző jelenlétével 
és tekintetének kétkedésével számolni kell a képkészítés minden 
fázisában, helyszínkeresésétől a keretezésig.
A második kapcsolódási körben megjelenik a képet értelmező személyek 
közötti viszony, kommunikáció. A néző előnye ezen a szinten egyértelmű, 
mivel mind a kép készítőjéről, mind a szereplőről időben eltávolodva 
informálódhat, illetve rálátása lesz olyasmire amire a kép készítői nem 
gondolhattak7, ahogyan egy város ledöntött emblematikus épülete 
örökre megváltoztatja korábbi panorámáját felhasználó tájképek 
jelentését. 
Viszont rejtve maradnak a néző előtt azok a közlések, kapcsolatok 
amik a fotós, a táj és a szereplők viszonyát meghatározták. Lehetetlen 
felsorolni a kapcsolatrendszerek számtalan változatát, amik egy-egy 
képen e négy pólusból építkezve létrejöhetnek.
A kérdések azonban bármelyik nézőpontot válasszuk is nyitva maradnak: 
kinek készült, kit ábrázol és ki készítette?, amit ugyan egy konkrét 
sorozat kapcsán Petrányi Zsolt nagyszerű ráérzéssel foglalt egyetlen 
enigmatikus kérdésbe: Kik vagyunk mi?9 
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Érthető kép és értelmező szöveg

Az előző fejezetben idézett vázlat az értelmezés egyik igen fontos 
elemével nem számol. A projektleírás, állásfoglalás, vagy kísérőszöveg, 
mint egy lepel ráborul mindarra, amit a képben résztvevőkről és a 
környezetről leírtam. Szerepe az utóbbi években egyre hangsúlyosabban  
projektekre épülő dokumentarista fotográfiájában vetekszik a képpel.
Itt idézem a Turisták a tájban című sorozatom kísérőszövegét: "10.000, 
1 millió, 6 milliárd szinte elképzelhetetlen számok, ha emberekről van 
szó, egy szobában néha már a tíz is sok. Miért gyülnek össze emberek 
egy helyen, hogyan őrzik meg egyéniségüket, egyáltalán milyen 
emberek, és milyen cél érdekében fognak össze, ha összefognak, 
vagy csak véletlenül keverednek el egymás között? Boldogabbá teszi-
e őket az együttlét, és a kívülálló szemlélő számára nem válnak-e 
nevetségessé összefogásukban? Szüksége van-e egy tömegesemény 
résztvevőinek a nagy létszám nyújtotta igazolásra ahhoz, hogy jól 
érezzék magukat, mintha az bizonyíték volna arra nézve, hogy nem 
hibáztak, hiszen mások is itt vannak, így ők maguk is jókor vannak 
jó helyen? Tudjuk, hogy az ember társas lény, de a tömeg már nem 
társaság. Valahol véget ér a csoport, amiben minden résztvevőnek 
érzékelhetően alakító szerepe van, és elkezdődik egy másik, nagyobb 
léptékü szerveződés. A tömegben jól megfigyelhető a társas magány, 
az önként vállalt uniformizálódás és frusztráció. Ebben a léptékben már 
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a tagok közötti személyes szintü interakció elveszti természetességét, 
a homogenitást akadályozó zajjá, a szervezés hiányosságaiból adódó 
zavar megnyilvánulásává válik. Felváltja a leegyszerüsített kérdésekre 
válaszoló jelszavakban gondolkozás. A tömeg gátat állít a higgadt 
párbeszéd elé, ezért támogatják a diktatúrák és azok, akik szeretnek 
a zavarosban halászni. Egyedül mindenki elkerülné a tömeget, mégis 
az emberek ösztönösen keresik azokat a helyzeteket, ahol a tömeg 
kialakulása valószínű. Létezik egy változó határvonal, ahol a csoport 
még nem olvad a tömegbe, ahol a homogén massza előterében 
felfedezhető a boldogságot kereső ember."
A fenti 2008-as írás eredeti verziója valamivel pongyolábban fogalmaz. 
"A turisták furcsa lények. A világ sarkaiból összegyűlnek, hogy teljesen 
homogén tömeget formáljanak, ami egyetlen élőlényként viselkedik és 
mozog a környzetében. Végül oly gyorsan bomlik fel, amilyen váratlanul 
kialakult."
A két leírásban egyedül a tömeg szó közös. És valóban, a Turisták a 
tájban  (Tourists in Environment) című projekt témája és kiindulópontja 
a tömeg, a csoport határain túlnőtt gyülekezés tanulmányozása volt. 
Az írás megállapításai kiszolgáltatják az alkotót a nézőnek, a másik 
oldalon viszont a manipuláció eszközei. "Elmondom mit gondolok, vagy 
megmondom mit gondolj." 
A projektleírás alapkövetelmény a kortárs fotóban, kurátorok, kiadók 
előbb veszik kézbe, mint a képeket. Kérdés azonban, hogy valóban 
szükség van-e rá vagy ez csak valamiféle biztonsági játék, kulcs az 
ördöglakathoz. Az ábrán a tájat, fotóst, szereplőt és nézőt a szöveg által 
képzett nagyobb halmaznak kellene elnyelnie. A szöveg (és a képcím) 
utasításai tájolják be azoknak az összefüggéseknek a mozgásterét, 
amik a fentiek közt elképzelhetők.8 Akár egy program, parancsokat vagy 
hamis parancsokat adnak a kép megfejtéséhez. Ezért kértem a kurzus 
minden hallgatójától leírást, lehetőség szerint minél kifogástalanabb 
szöveget. 

Az AsiaCenter 
feng shui jegyei
Az épület tájolását 
meghatározták a mögötte 
emelkedő, oltalmazó hatású 
tigris, sárkány és teknős 
alakú dombok. A fordított 
U alaprajzú, az északi-déli 
tengelyhez igazodó épület 
három részből áll: a felső, északi 
rész az Apa, a nyugati szárny 
a Leány, a keleti szárny pedig 
a Fiú. Összefonódó formájuk 

biztonságot nyújt. Az építkezéshez felhasznált anyagok és színek kiválasztása is mind az 
ősi keleti térrendezési művészet tételeit követik. A berendezéskor gondosan válogatták ki 
a tárgyakat és megfontoltan jelölték ki helyüket. Az éltető energia, a “csi” áramlását a zöld 
területek, sziklakertek, tavacskák és pihenőparkok is elősegítik. Az épületet megközelítő 
ember az emelkedés élményével gazdagodik, amikor belép, a biztonság érzését élheti 
át. Az alapkőletétel, a bokrétaünnep és a megnyitó időpontjának kiszámítása is a feng 
shui tanításai szerint történt. A feng shui a természet és az ember összhangját igyekszik 
megteremteni, ezért fontos szerepük van az állati szimbólumoknak. Ezeket megtaláljuk az 
AsiaCenterben a távol-keleti kultúra más sajátosságaival együtt. 
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Halász Dániel munkája az AsiaCenter üzletközpont tereit mutatja be. 
A képek egyenrangú párja a központ honlapján talált, onnan átvett 
(eltulajdonított) leírás. A szöveg a munkában nem utólagos lelet, hanem 
a helyszín kiválasztását és a képek elkészítését indukáló előzmény.  
Mindkét idézet annak szemléltetésére szolgál, hogy a projekt és ezáltal 
az egyes képek is milyen közvetlen kölcsönhatásban állnak a leírással. 
A kép sosem válhat azzá, ami a szöveggel való találkozása előtt volt. 
A verbálisan megfogalmazott üzenet átformálja a néző viszonyát a 
képhez. De mintha ez nem lenne elég, megváltoztatja a fotográfust 
is új szempontokat, határozottabb szándékokat generálva, tervszerű 
gondolkodásra serkentve őt. 
Saját példámban a képek készítésekor újra és újra megfogalmazott, 
mantraként mormolt állásfoglalás a projekttel párhuzamosan 
terebélyesedett egyre bonyolultabb formát öltve, a lehetséges képek 
folyamát végül egyetlen csermellyé szűkítve le. 
Másrészt és meglepő módon a gondolkodást elindító látvány és egy 
abból készült kép a válogatás utolsó fázisában is a sorozat része tudott 
maradni. A gondolat evolúciója nem vetette le magáról. A kép valahogy 
előtte járt a őt létrehozó szándéknak, több volt benne, amit a munka 
folyamatossága aknázott ki. Érdekes, hogy vannak képek, amikben 
ez a töltet nincs meg pedig már a célegyenesben készültek. Ennek 
pontosan az lehet az oka, hogy a játéktér itt már annyira szűk, hogy 
az értelmezés pontossága, akár a kényszerzubbony szorítja a képet. 
A saját állásfoglalásom végül fedésbe került a képek ábrázoltjával, 
nyugvópontra juttatva a munkát, feleslegessé téve további képek 
gyűjtését.
Fordított a helyzet Halász esetében ahol a munka elindítója maga a 
szöveg. (Kérdéses, hogy vajon a helyszín alkalmat nyújtana-e arra is, 
hogy a szöveg sugallta harmónia ne a látvány diszharmóniájával kerüljön 
összehasonlításba.) E metódus, az idegen eredetű írás használata miatt 
nem részesülünk a fotós személyes motivációiból, nem adja ki magát, 
rejtve marad a kíváncsi pillantások elől. Szövege azonosítható a hamis 
paranccsal, ami kizárólag a képi megfogalmazással kontrasztba állítva 
válik értelmessé, iróniává, a néző tesztjévé.
Azonosságot keresve a példákban megfigyelhető, hogy a képen szereplők 
mindkét esetben áldozatul esnek. Halász is és én is, bár eltérő módon, 
de kihasználjuk képeinken őket. Míg én egy pejoratív általánosításban 
tudtukon és nagy valószínűséggel akaratukon kívül lesajnálom őket, 
addig Halász képéből kitekintő figurában ráismerhetek a "a távol-keleti 
kultúra más sajátosságaira", a szövegben a nonszenszre.
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Dokumentum

Elméleti szinten a téma dokumentarista megközelítése (ebben a 
tervezési blokkban kapott helyet mindhárom alkalommal a kurzus) 
alapkövetelmény. A valóság hű ábrázolása olyan kiindulópont, ami 
mind a kiadott témát, mind a saját programomat meghatározza. Sőt 
ez az a szemléletmód amiben képeimet értelmezni tudom. Ugyanakkor 
a műfaj hagyományosan elfogadott korlátainak áthágására a diákokat 
ugyanúgy bíztattam, mint ahogy ezt magam is megteszem azon egyszerű 
okból, hogy ezek a korlátok sem a fotográfiában sem a művészet más 
területein soha nem voltak megalapozottak, és számonkérhetőségük 
is kérdéses a dokumentarizmus, mint a fotográfia egy korai stílusának 
elsorvadása után. Az experimentális és megrendezett fotográfia 
eszköztárának integrálása a dokumentarizmuséba ez utóbbi 
megújulásához elengedhetetlen, amikor nemcsak a fotográfia határai, 
hanem a művészeti ágak is egymásba mosódnak. 
Vajon mennyiben számít hazugságnak egy elraktározott emlék 
reprodukciója, egy megtörtént helyzet újrajátszása és rögzítése a 
fotográfia eszközével? Akkor, amikor tudjuk, hogy az eredeti helyzetek 
(események) hiteles dokumentálásának legnagyobb gátja a fényképező 
jelenléte, mert nem várható el egy riportertől, hogy ne a szenzációs 
szemszöget, a leglenyűgözőbb pillanatnyi konstellációt keresse, 
hogy láthatatlan voyeur maradjon egy kameraérzékeny korban. A 
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fotográfiának, a tájképnek a valóságot kell reprodukálnia, de ma már a 
semmiből. A technikai kép ma már általánosan alkalmatlan arra, hogy 
dokumentumként kezeljék. Ellenben az őszinte gondolat közvetítésére 
továbbra is tökéletesen alkalmas. A képkészítő feladata annak eldöntése, 
hogy milyen eszközökkel tárja fel az valóságot, az igazságot.
Így a digitális képmódosítások, a fotó megrendezése a kurzus alatt 
teljesen nyitott lehetőségként álltak rendelkezésre, akár annak 
idején a tájképfestőknek a saját képzeletük. A dokumentum és hamis 
dokumentum között nem tettünk és nem tudunk különbséget tenni. A 
gondolatok hiteles dokumentálása fontos egyedül.

Azt gondolom, hogy a tájkép kontextusa az a valóság, amit ábrázol, azaz 
önamaga. Ez az értelmezési kör a kép keretéből kilépve az galérián, a 
városon, az országon keresztül, a világ pereméig tágítható. 

Feltételezem, hogy a néző az őt körülvevő valóságot ismeri egy bizonyos 
fokig és a képek segítenek ebben az ismeretanyagban tájékozódni, 
azt elmélyíteni és kiszélesíteni. Visszaigazolást kap vagy felfedezést 
tesz. A visszaigazolás a néző számára nyilvánvaló és megtapasztalt 
valóságelemek által működik, míg a felfedezés az eddig rejtett elemek 
feltárásával. Nem lehetséges a képet  kontextusán kívül szemlélni, mert 
az beléágyazódva jelen van. Végső soron csak a környezet léptéke, a 

Eva Sica Ludzaiak című sorozatában 
a kisváros fiataljai számára elérhető 
árú túrkálókban beszerezhető 
cikkekből táplálkozó helyi divatot 
dokumentálta. Többszörös 
expozíciókkal és digitális montázzsal 
sűrítette egyetlen képbe azokat a 
fiatal helyieket akiknek öltözködése 
fontos volt számára.    
Munkája több eszközeiben szigorúan 
dokumentarista próbálkozás után 
érte el az összegzésnek ezt a 
szintjét.

Horváth Árpád "tájképei" kiemelik 
az ideiglenes emberi tevékenység 
maradványait a környzetükből, 
azokat egy éteri határtalan térbe 
helyezve. 
A kísérleti fotográfia eszköztárával 
operáló dokumentarista 
szemléletű munka hátrahagyja a 
dokumentarizmust.
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közelítés mértéke határozható meg. 
Nagyrészt az is a globalizációnak köszönhető, hogy a fotográfia 
nyelve közérthetővé válik. Azzal, hogy eltűnnek a térképről a fehér 
foltok és gyakorlatilag mindent lefotóztak már –ráadásul rengeteg 
összefüggésben–, megszületett a fotó nagyszótára, ahol az új kép 
volna az idegen szó. Innentől az a döntő hogy e készlettel, hogyan 
fejezi ki magát az alkotó. A dokumentum, jobb híjján valaminek a 
képe, az emlékek bázisa, de az igazság az emlékek alapján és nem a 
dokumentumok alapján ismerhető fel. 
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Információgyűjtés

Megdöbbentőnek tartom hány órát töltök fullasztó rádióműsorok, 
hírportálok böngészésével és szakmai blogok olvasásával vagy honlapom 
frissítésével, a fényképezés helyett. Kidobott időnek tűnik mindez, 
de természetesen nem az. Előbbi közelebb visz választott témáim 
(globalizációs jelenségek) megértéséhez, utóbbiak a mintakeresés-
megosztás-öndefiniálás folyamatában nélkülözhetetlenek. A ráfordított 
időtöbblet reményeim szerint hatékonyabbá teszi a terepmunkát.
Érdekes, hogy számos fiatal fotós olyan témák feldolgozására törekszik, 
amihez másik kontinensen, teljesen ismeretlen kultúrális közegbe 
kellene betekintenie. Divatos országokba vágynak, mint Kína, ahol az 
épülő nagyvárosok mágnesként vonzzák a fotográfusokat. 
Eközben nagy a veszélye, hogy a visszaérkező lenyűgöző képek hamar 
közhelyessé válnak, mert miközben innen el lehet jutni oda, addig 
egyre növekvő számban onnan is érkeznek ide autentikus, távolról 
sem felszínes, ám az európai vizualitással csereszabatos alkotók és 
alkotások. 
Ez figyelmeztetés számomra, hogy nem elég beszámolni, hanem 
megérteni kell, amihez időre és érintettségre és emellett a lehető 
legtágabb kitekintésre van szükség. Sajnálatos módon a hallgatókat ez 
kevésbé foglalkoztatja, azt képzelve, hogy a készen felkínált megoldás 
érintetlenül átvehető. Ugyanazokat a jelenségeket megtalálhatják 
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saját közvetlen környezetükben, de közelítésük sokszor személytelen 
marad.  
Marco Bohr, Kínában dolgozó német fotográfus, Advantage of the 
Outsider című esszéjének címéből kiindulva, de azzal vitába szállva 
egyik alkalommal összehasonlítottam a bennfentes és a kívülálló 
szemlélő előnyeit. 

  Kívülálló     Bennfentes
 új perspektíva, globális koncepcióba illik autentikus, egyéni hangnem
 felfedező     háttér ismerete
 tágabb kontextus (áttekintés)   a részletek megértése
 érzelmileg semleges    érzelmileg érintett
 érdekes számára a munka   érdekesebb a külső szemlélőnek
 időben, témában fókuszált   folyamatos munka lehetősége
 tágabb közönség    értő közönség

A felsorolásból is kitűnik, hogy a kívülálló utazó fotográfus minden 
számára kínálkozó előnyért más értékekről kényszerülhet lemondani. 
Ezért önmagamat is és a kurzus hallgatóit is abban akartam érdekeltté 
tenni, hogy a feldolgozásra szánt téma lokális jellegét erősítsék.4 Ezzel 
nem mentesülnek az alól, hogy folyamatosan tájékozódjanak a világ 
eseményeiről. A naprakészségnek nem egy projekt anyaggűjtésekor 
kell kialakulnia, hanem folyamatos érdeklődésnek kell fűtenie a 
fotóst függetlenül attól, hogy a háttérben érlelődik-e egy projekt. A 
figyelemnek e szétterítése a legnehezebb, hiszen a felületes információk 
áradatában nem lehet az érdeklődést éberen tartani. Mégis arra kell 
törekedni, hogy mint a szivacs szívjuk fel a legkülönbözőbb híreket 
és benyomásokat, majd szünet nélkül mérlegeljük azok relevanciáját 
saját világképünkben.

Beszélgetéseinkben megismerjük olyan alkotók munkáit, amelyek 
műfajuktól függetlenül a program előképeiként felhasználhatók. 
Hendrick Avercamp, Roger Fenton, Massimo Vitali, Peter Bialobrzeski 
és Simon Norfolk munkái békésen megférnek Hendrick Avercamp 
festményeivel és Gyenis Tibor4 vagy Gregory Crewdson vízióival, 
példáikon keresztül kérdőjelezve a dokumentarizmust.
A társadalom problémáira visszásságaira ráhangolódás képpen 

Pályi Zsófia Magyar Paradicsom 
című sorozatának ötlete egyenesági 
leszármazottja egy általa a Pozsonyi 
Fotóhónapon látott kiállításnak. 
Azonos témát helyez budapesti 
színfalak közé, mint amit Reiner 
Riedler Artificial Holidays projektje a 
világ számos helyszínén felkutat.16 
"Az önálló gondolat a gőg 
hallucinációja." Az utánzás pedig egy 
iskolai helyzetben elkerülhetetlen 
és az összehasonlításból okulva a 
hallgató fejlődését és orientációját 
szolgálja.



14Kudász Gábor Arion
Idegen a tájban

olyan dokumentumfilmeken edzettünk, mint a  911-Loose Change, 
vagy a Darwin Rémálma15, amik látszólag nem érintik közvetlenül a 
mindennapokat, itt a nagy változások biztonságos hátországában. A 
kutatás azonban hamar rávilágít arra, hogy a Darwin Rémálma által 
bemutatott tragédiákért az Európai Unió nagyáruházaiban kapható 
halfilé is felelős, vagy a füzérbombákkal10 szennyezett afrikai tájak 
helyett e fegyvereket összeszerelő uniós üzemeket és felhalmozó 
országokat (Magyarország) kell megfigyelni. 
Tehát a távoli látványosságok megfelelője a közvetlen közelben van, 
a figyelem árnyékában. A fiatal alkotók rákényszerülnek a konfliktus 
zónák ismeretére, tájékozottá kell válniuk a problémák egyre szélesebb 
körében, hogy reagálhassanak a feladatban megfogalmazott kérdésre. 
A kizárólag szakmai, fotográfiai érdeklődés elzárja őket a számukra 
legfontosabbtól, a témától.  Áttekintő, összegző gondolkodással 
felfedezhetőek azok a repedések, ahol felszínre bukkan a fotográfiát 
éltető lényeg. 
Minden globális jelenség megmutatkozik lokálisan és a helyi szintű 
problémákból következtetni lehet magasabb összefüggésekre. A kínai 
csoda magyarázatát érdemesebb egy mélybudapesti kínai ruhaboltban 
a pult alatti laptopján nagyban tőzsdéző eladónál keresni.   
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Prezentáció

 

Minden munka célja maga a munka folyamata. A kiállítás, képtárgyak 
létrehozása és bemutatása, vagy egy könyv megjelentetése a 
folyamatnak egy állomása. Azért nem végállomása, mert a könyvet 
lapozva és a kiállított kép előtt állva derül ki, hogy a munka véget ért-e 
vagy sem. 
A kurzusok elejétől fogva tudatosan kerestük a projektek megjelenési 
formáit és lehetőségeit, menet közben és akár csak elméletben, 
kipróbálva a képeket ezekben. Nem készülhet el egy munka úgy, hogy a 
megjelenés kimarad a készítés folyamatából. Amikor a filmet befűzöm, 
látom a képet a többi között a falon és annak tudatában komponálok, 
hogy mekkora lesz a nagyítás.2 Abban a méretben,  minőségben 
és formában gondolkozom, ami a dolgozat első ábráján harmadik 
pólusként jelzett néző szemszögéből az én szándékaim szerint teszi 
befogadhatóvá munkámat.
Talán a fentiekből kitűnik, hogy saját munkámra úgy tekintek, mintha 
önmagam témaveztője volnék, a hallgatók munkáira pedig olyan 
kritikus szemmel, mint a sajátomra. A sikert is kudarcként jegyzem 
föl, hogy megőrizhessem objektivitásomat.

Budapest, 2009. január 15.
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Megjelenések

A lettországi workshop és közös munka végpontjaként kiállítást 
rendeztünk a Ludzai városházán, majd a rigai fotográfusok házában. 
A szervezők az ősz folyamán katalógus jelentettek meg.
A MOME hallgatói csoportos kiállításon mutatták be a Fotóhónap2008 
alatt a előző évi tervezési feladatuk anyagát Idegen a tájban - tájidegen 
címmel. 
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Melléklet

The Project Title

In my documentary work titles usually develop alongside the series 
themselves as the circle is getting narrower around an idea.
The initial idea is not necessarily as clear as it gets by the end of the 
project. Sometimes it is even hard to find a word or a short definition to 
the plot I am about to discover. A foggy intuition - or to be even more 
honest - a guess is the starting point. Actually it is easier to describe 
how the pictures will look like than outlining the concept.
For example in my diploma work - which dealed with a strech of 
pavement connecting the eastern and western borders of my country, 
drawing the longest possible line on the map from edge to edge - had 
no adequate title until a year after the project. On the diploma show I 
was referring to the series by at least three different names (Road 4-
7-8, The Highway series, Roadbook, etc.) depending on if I was talking 
about the large-size landscapes, a collection of portraits and locations, 
or a portfolio form of the project. These were closer than the final 
choice, Hungarian Highway was in use for until most recently when - 
during a selection for a publication - we run across a note in the diary 
I used to record names and locations while on the road. In this caption 
I highlighted Transit, as the name for the series - not to forget.
The start of a series is the foggy idea that during the collection 
procedure has to be referred to somehow. In some cases it happens 
that this collection gives birth to more than one series, that differ 
greately visually and thematically, and because of this, it needs more 
time and effort to find titles that work, suggest my point of view, and 
give more to the series than just explaining what can be seen on the 
images. If I have to refer to a body of work that is - by my terms - 
unfinished, I usually use the title of the project, like a work title. During 
the progress selections may end up with different titles. This can be 
quite misleading if one does not know how they relate to the whole of 
the project. In return the reactions to these temporary selections are 
part of the development of the final cut. And that is more important 
than presenting a consistent title, sequence or selection.
In addition my photographs intend to tell their story in full, with no 
dependence on another picture, a fixed sequence or photo essay. 
They should stand alone and be able to communicate the whole idea. 
By composing series I only wish to strenghten the voice of individual 
images. Each new image should repeat the same thoughts as the ones 
before only using a different set of words.
Camp (Tábor) 2004-2006: The hungarian version is much nicer and 
emotional, but an exact translation is necessary. It started out as 
Inter.nation. This name was a dropbox for images I took in 2004. The 
collection consisted of seven strictly set topics, as parking lots, houses, 
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development areas, undergrounds, bridges, public areas, and posters. 
All were shot at night, with the intention to discover the modern city as 
a being with a soul, to observe its life without us, humans. Inter.nation 
was useful because it suggested that the scenes could be anywhere 
and it had a nice crosstalk (hungarian mainly) with internment. It was 
also parctical to separate nation by a dot. The project had countless 
variations and cuts that appeared in many publications. Only one cut 
had a different name, which was a prize-winning choice for Hungarian 
Press Photo. Under the name Icons of Budapest this 12 image sequence 
got closest to the original idea while the set somehow missed the depth 
that was put in the project afterwards.
Camp was an accidental find. Internment camp was too direct, even if 
I found it to be fitting for the mood of the series. Camp is short enough 
and gives the viewer the possibility to figure out what I want to tell 
without forcing him to think what I think. (I think that modern culture 
is fatally dependent on the idea of change, development and therefore 
temporariness itself. I also think that this is bad.)
The project records more than 500 different location today, and this 
number is growing. The final cut is not more than 50. It is not a fixed 
sequence of carefully selected images, but a possible answer given to 
the initial question. Some images can be replaced just like their order 
is subject to changes.
Park with a view 2005-2006: This is the most recently finished work 
that went through the mill. The idea derived from one of the topics 
in Inter.nation, namely the public areas. The project had to have a 
name to be entered for a grant. That was Budapest - Green. In this 
series I was looking for solitude or voluntary exile which is a primary 
motivation of visiting parks. I also wanted to have an aura of decay 
or depression. Early in the process there was a need for a title and a 
selection for a book. The publisher cut the project down to a 70 image 
sequence. It was Green, or Green Budapest. The title was acceptable 
for the sequence, but had nothing to do with my idea or the project 
itself which was just half complete. The book was delayed in the last 
minute bringing a relief. Work was continued under the title Park, or 
Park with a view until an exhibition of a tight and moody selection as 
Green Area in Lumen Gallery. At this point the series was cut in two. 
Green Area as an adaptable collection of images in the project, and a 
very narrow set of only 6. This other part is running under the name 
Tourists in enviroment. It is going to be my next project for 2007, with 
its first photograph taken in 2002.
It is clear that project titles do not stick eventually while they offer 
necessary latitude during the process. In a sense projects and their 
titles cover a greater variety of alternative sequences than the final cut 
that earns a name during several tests and probations. Projects are the 
underwater ice reserve of the iceberg while the series itself is the tip, 
the visible part. Do we care about melting?

Budapest, 13th of January, 2007
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