
Közbeszólók, sorrendben:

- 06:53: Gombos Lajos (07 körül: tévedés: a Hetvenes-nyolcvanas c. albumban nincsenek 

ilyen képek); „a mozifilmet dolgozta meg”: értsd: az ORWO PF-2 filmjét. 

- 07:26: Surányi Mihály (sópapír)

- 08:26: Hajdú József (Rudabánya)

- 08:40: Surányi Mihály

- 08:50: Gombos Lajos (Kis-tarpatak völgye)

- 10:26: Stalter György (a kópiát vágta körbe)

- 10:30: Gombos Lajos (Fortem emulció)

- 10:38: Surányi Mihály (97-es)

- 10:42:  Gombos Lajos (Bolt Galéria kiadványában)

- 10:55: Stalter György (Juditnak (St. lányának) a keze - tévedés)

- 11:20: Stalter György (azért nem igaz, hogy Kriszta stb. - de igen; amiről ő beszél, az az S.

Judit c. kép)

- 13:14: Stalter György (Könnyen utána nézhetünk)

- 14:20: Stalter György (formalinban)

- 14:45: Stalter György (ez megint olyan dolog)

- 15:55: Surányi Mihály (vörös formalin)

- 16:05: Stalter György (mi jött ki a cuccból)

- 17:05: Stalter György (ovális formákat)

- 17:40: Stalter (Az attól fekete)

- 18:22: Surányi Mihály (nem feltétlenül Mo-n készült)

- 18:28: Stalter György (Olaszországban is járt ilyen helyeken)

- 18:40: Gombos Lajos (a Zsolttal közösen mentek)

- 18:44: Stalter György (az Üllői úti intézetbe nagyon nem engednek be)

- 20:09: Gombos Lajos (Kerekes ezt nekem úgy mesélte)

- 20:38: Stalter György (a harmadik nap meg ellopták a kocsijukat)

- 22:21: Surányi Mihály (levegőt vettem)

- 22:28: Stalter György (ezzel kapcsolatban sokat beszélgettünk; az internet olyan, mint az 

utca)

- 24:  Gombos Lajos (ez a végkifejlete lett annak)

- 24:23: Stalter György (műholdfelvételek)

- 24:30: Gombos Lajos (más műtárgyat tudott belőle produkálni)



- 25:03: Stalter György (Tímár Péter megcsinálta)

- 25:14: Surányi Mihály (a Gábor is)

- 25:55: Gombos Lajos (az egy sorozatnak a része)

- 26:36: Hajdú József (nem robbantási helyek)

- 27: Stalter György (amikor a Gábor ott járt, már be volt zárva)

- 27:07: Gombos Lajos (azért ment vissza, mert a Bódy Gábor is itt forgatta)

- 32:14: Gombos Lajos (cipők; csak nagyon máskor fotózta; Bugacon)

- 34:12: Stalter György (New Yorkban csinálta)

- 34:13: Surányi Mihály (hát ott csinálta)

- 36:50: Stalter György (énnekem is nagyon tetszik)

- 37:25: Stalter György (réskamerás képeket szedte össze az Ügetőn)

- 37:47: Surányi Mihály (a Gábpornak nincs más réskamerás képe)

- 37:54: Gombos Lajos (nem az övé a negatív)

- 40:12: Surányi Mihály (ez a Lukács Edité)

- 40:50: Surányi Mihály (tüdőrákról a papír)

- 41:16: Stalter György (az, hogy metronóm)

- 43:39: Surányi Mihály (ez egy nagyon régi kép, és nem ismeretlen)

- 45:50: Gombos Lajos (az lehetett az elődje)

(a beszélgetés vége, kb. 3 perc, sajnos lemaradt )


