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2016. augusztus 3. 

15:56 Szilágyi Sándor írta, 

Szia, Miki,

Kösz, hogy átküldted az alapos és részletes ellenvetéseidet a könyvemről. Látom, hogy 

komolyan vetted. Köszönöm. 

Ugyanakkor azt gondolom, hogy a CGI-témát, illetve az ebben képviselt álláspontomat 

egész egyszerűen nem érted (már bocsánat!). Te a kiindulás, a felvétel felől közelítesz 

hozzá, ill. hogy egy dokumentarista manipulálhatja-e vagy sem a felvételt - én viszont 

nem erről beszélek. Hanem egyrészt a végtermékről, a felvétel képi eredményéről, a 

printről (fotóművészeti szempontból ugyanis ez számít - bármennyire nem tetszik is ez 

neked). Másrészt a befogadói oldalról beszélek: itt veszett el a fotó index mivoltába 

vetett hit. Ez utóbbit egyébként az általad Mitchell legfőbb ellenlábasának tartott szerző,

Joan Fontcuberta is így gondolja - veled épp ellentétben, és mellesleg Mitchellel teljes  

egyetértésben. Küldök erről egy oldalt Marien fotótörténeti könyvéből:          , lécci!  

Sontagnak nem mentem neki: azt írom róla, hogy "messze a legfelkészültebb, a legtöbb 

fotótörténeti tényanyagra támaszkodó szerző a fotóelmélet klasszikusai közül". Emellett

kékharisnya is, igen; most mit tegyünk? És balos elfogultságból írta, amit írt.

Sok egyéb részletkérdésben is máshogy látjuk a dolgokat - ami nem baj, csak az az 

érzésem: olyasmikkel vitatkozol, amiket én nem állítok. Márpedig így nehéz vitatkozni.

De még egyszer: köszönöm, hogy ennyi időt szántál rá, hogy megfogalmazd az 

ellenvetéseidet, illetve kifejtsd a magad álláspontját.

Baráti üdvök:

Saci

2016. augusztus 3. 16:01 Szilágyi Sándor írta, 

Bocs: ez meg lemaradt.

fusd át



Még valami eszembe jutott: azt írod, "ti", és nekem címzed. Miki: nincs róla 

tudomásom, hogy bármikor is többes szám első személyben mondtam volna véleményt 

bármiről is. Mindig szigorúan a magam nevében beszélek, egyes szám első 

személyben.  

2016. augusztus 3. 21:31 Miklós Gulyás írta, 

Igazad van ebben! Tényleg, én sem örülnék annak, ha többesszámban aposztrofálnád a 

gondolataimat. Úgyhogy ezért ELNÉZÉST KÉREK, nem csinálom többet.

Rendben! Bocsánatkérés elfogadva! :-)

 

(De természetesen azt sosem gondoltam, hogy nem [vagy] önálló gondolkodó.)

 

Azért csúsztam bele ebbe, mert azt gondolom (ezt látom), hogy te egy bizonyos 

fotográfusi körhöz húzol, az ő gondolataikat, munkáikat preferálod. 

Nem, Miki: ez nem egy kör. Nagyon sok kicsi körből, sőt: egyéni teljesítményekből áll össze. 

Persze, föl lehet fogni körként is: bizonyos dolgok nem férnek bele. Ha így érted: valóban, engem a 

művészeti színtereken megjelenő és fotográfiai eszközöket használó fotó érdekel.

 

Mert itt van egy nézetkülönbség, ami 89 körül indult, ahogy már korábban írtam, sok 

vita volt akkor, aztán mindenki foglalkozott a maga dolgával. Most viszont a te 

könyveiddel újraéled ez a dilemma, de egyelőre csak ez az oldal látszik. 

Erről aztán igazán nem tehetek!

 

Én is egy szellemi körhöz tartozom de az én közösségemben sajnos nincsenek olyanok 

(régen volt a Miltényi) aki akarna, vagy tudna az írással foglalkozni, inkább fotóznak, 

meg tanítanak. Ők már benne sem voltak a régi vitákban, nem is érdekli őket, engem 

viszont érint.

Szerintem érted te ezt anélkül is, hogy magyarázom.



2016. augusztus 3. 21:06 Miklós Gulyás írta, 

Kedves Saci,

Remélem az nem probléma, hogy valaki a fotográfiát a felvételi oldalról közelíti. 

Nem probléma, csak éppen onnan nézve épp az nem látszik, ami engem teoretikus szempontból 

érdekel: a kész kép mint olyan természete, sajátosságai.

 

Nyilvánvaló, hogy ebbe akadsz bele, mert a te elméletednek az a legfőbb hibája,

Nem biztos, hogy hibás az elméletem. Lehet, hogy csak te nem érted – nem azért, mert hülye/buta 

vagy, hanem mert ahhoz fűződnek érdekeid, hogy ne értsd.

 

hogy ettől eltekintesz, ebből jöhet a computer grafika kategória.

A CGI (computer generated image) nem az én kategóriám: bevett terminus technicus a 

szakirodalomban.

 

A print oldal kihangsúlyozása meg nem nekem nem tetszik (nekem mindig is tetszett), 

egyszerűen a fejlődés nem ebbe az irányba halad.

A nem művészi rendeltetésű fotográfiákban (alkalmazott, emlékkép, amatőr) valóban, ahogyan ezt a

könyvemben többször említem is. De engem a művészi rendeltetésű, a művészi kommunikációban 

és diskurzusokban részt vevő fotográfia kérdései foglalkoztatnak. Márpedig ott a végtermék: a mű 

számít. Ez alkalmasint lehet számítógépes grafika is: de ez már nem fotográfia. Amivel senkinek 

nincs semmi baja. Nekem sincs. Csak nem jó, ha összekeverednek a dolgok.

 

Olvasd el még egyszer az általam idézet Flusser passzust.

Elolvastam, Miki! Flusser írásait elég jól ismerem; szerintem nálad jobban. (Már bocsánat!)



 

A lényeg azonban az előző témában van, ebben van a mi vélemény különbözőségünk a 

lényege. Ezt kellene megválaszolnod: Miért hagyod ki a digitális fotográfia esetében 

az optikai képvetítés tényét. Mert ha azt mondod ez computer grafika, akkor ezt 

teszed.

Nem hagyom ki - csak a felőlem nézett szempontból ez abszolút irreleváns. Mindegy, hogy mi a 

kiindulás - a kép számít.

 

Egyébként én általában azt látom (és itt most nem rólad beszélek), hogy az elméleti 

emberek gyakran beleszeretnek valamilyen összefüggésbe, ez lehet valódi, aztán ehhez 

próbálják igazítani az egész gondolati konstrukciót. Később ebből következően nem 

látják a fától az erdőt. Ezért nem képesek elfogadni olyan szubjektív kategóriákat, 

amivel pl. én operáltam a fotográfia definiálásánál: "alapvetően". Pedig szerintem 

másképp nem boldogulunk. Gyakorló képszakembereknek nem jelent problémát ezt 

elfogadni: "vetített kép és alapvetően fotónak néz ki" (ezzel a szándékkal készült).

Igen: ezt nevezem én fotografializmusnak. Úgy néz ki, mintha fotográfia lenne - pedig nem az.

 

 A Mary Warner Marien könyvét már szinte kívülről ismerem, tanítok belőle (szerintem 

remek),

Szerintem is elég jó. Vannak azért nála sokkal jobb, alaposabb szerzők is, pl. Geoffrey Batchen. 

 

ha őrá hivatkozol, akkor olvassuk tovább, kb. 30 sort kell haladni (426 oldal):

" A képek készítőinek és megtekintőinek többsége úgy érzi, hogy a felvétel és a 

terjesztés elektronikus megoldásai ellenére ezek a képek a képek történelmi 

folytonosságban vannak a kémiai alapú fotókkal."  



"úgy érzi" - ez nem azt jelenti, hogy úgy is van! De olvass vissza az oldal elejére: a vrai-faux (igazi 

hamis) fogalmához. Szóval, Miki, ez azért nem annyira egyszerű ám! 

 

Vagy még inkább, olvassuk ezt (423 oldal):

"Visszafogottabb, ám kisebbségi véleményt (1992-ben GM) fogalmazott meg a spanyol 

fotós és kritikus, Joan Fontcuberta, aki szerint a számítógép immár "kifinomult és 

nélkülözhetetlen technológiai segédeszköz", érthető tehát, hogy a művészek úgy 

használják, mint a szűrőt vagy a teleobjektíveket. Fontcuberta szerint a korábbi 

technológiai fejlesztések nem változtatták meg érdemében a médiumot, és az 

ezüstszemcsék és a pixelek közötti átmenet önmagában nem különösebben 

jelentőségteljes." 

Mi is ennek a fejezetnek a címe? "Posztfényképeszet", ugyebár. És ha elolvasod az általad idézett 

mondat utáni mondatot is, abból egyértelműen kiderül: Fontcuberta egyértelműen a nyomtatott 

sajtóban megjelent fotókról beszél. Én pedig nem. 

Nézd, Miki: te egyfelől mondhatni mélyen megveted, anakronisztikusnak tartod, lepiktorialistázod 

stb. a képzőművészet igényével készült fotográfiát, amit "galéria fotónak" titulálsz, és aminek a 

műtárgy igényével létrehozott fotó: a szerzői fénykép a médiuma. Rendben van. De akkor miért baj 

szerinted, ha az a fotó, amit te művelsz (és aminek a képi és életérzésbeli értékeit egyébként én is 

elismerem), egész egyszerűen nem tartozik ebbe bele. Hisz te is azt állítod, hogy nem tartozik bele. 

Hol itt a gond? Kicsit olyan, mintha azt fájlalnád: kihagynak valahonnan, ahova nem is akarsz 

beletartozni.

Egyébként bármikor kipróbálhatod magad ezen a pályán: kínáld fel a műveidet galériás 

értékesítésre!       

 

Tehát mindezt megfogalmazta negyed századdal ezelőtt. Ma jól látszik, hogy neki lett igaza. 

Mármint miben? A digitális felvételek általános felhasználását illetően? Lehet. De ez az általam 

tárgyalt szempontokból abszolút irreleváns.

 

Ez a Műcsarnokban is jól látszott nyár elején, de Párizsban is ezt lehet látni. (Legalább a 

katalógusban lévő írásokat elolvashatnád, nem a Szarka Kláráról szólnak). 



 A szöveget nem azért írtam, hogy meggyőzzelek (álmomban se jutna ez eszembe), inkább azért, 

hogy tisztában legyél azzal, hogy vannak akik lényegileg gondolkodnak másképp a fényképezésről 

mint te, és nekik is vannak érveik. Ezért lettem volna kíváncsi arra, hogy más szakemberek mit 

reagáltak a könyvedre. 

Tudomásom szerint eddig másfél recenzió jelent meg róla: az egyik Tatai Zsóka írása, a másik egy 

nagyon összecsapott írás, Cséka (mi is a másik neve? most nem jut szembe). Szóval, ennyi. Keress 

rájuk a neten.

De ami a lényeg, a fotográfia jól látható valóságos fejlődési tendenciái. Be kell látni ez a lényeg. 

Valóban. Van egy jól látható nyomulás a globál fotó irányában, ami engem abszolút hidegen hagy. 

Ahogyan anno nem érdekelt az élenjáró szovjet minta, ugyanúgy nem érdekel az élenjáró amerikai 

minta sem. És vannak ezzel szembehelyezkedő törekvések: engem ezek érdekelnek.  

Azt viszont fontosnak és jónak, pozitív fejleménynek tartom, hogy beszélünk ezekről a dolgokról. A

kussolás a szellem halála!

Barátsággal,

Miki

Barátsággal:

Saci

 

2016. augusztus 3. 23:58 Miklós Gulyás írta, 

Akkor a végére, csak egy egyszerű kérdés, de erre nagyon szeretném ha válaszolnál:

Saci, szerinted én milyen színtéren mozgok a tevékenységemmel (fotózás, tanítás), ha 

nem művészetin?

Jó éjszakát,

Miki 



Kortárs művészetin – bármit jelentsen is ez ma Mo-n.

Bocs: nem csesztetésnek szánom, de hát ez a pontos megnevezése ennek a színtérnek.

Jó éjt:

Saci


