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Egy zeneművet hangok nélkül visszaadni roppant nehéz feladat. Éppen ezért
szép. A nem hangzásalapú fotográfia csak vizuális eszközökkel tud bármely
témához nyúlni, de éppen ezért nagy kihívás a nem látványalapú előadó mű-

vészeti tevékenység fény-
képezése. Mi marad meg
a koncertből? Mi az, amit
a kép át tud adni? Hiszen
ezek a portrék nem beál-
lított képek, nem a híres
művész kedvenc hangsze-
rével és kutyájával fotók.
Mind olyan pillanatokat

örökítenek meg, amikor a zene szól, harsog, dübörög. Mit kaphat az a néző,
aki nem volt ott a koncerten? Vagy aki sosem hallott egyetlen számot sem a
zenésztől? Igen sokszor végigpörgettem magamban ezeket a kérdéseket,
amikor egy-egy koncertre indultam fényképezni. 

Tökéletes megoldás nincsen, leginkább csak a jó szándék, hogy a zenészt a
hangszerével együtt, a játékával együtt megörökítsem. Ehhez persze jól kell
ismerni a jazz zenét, a számokat, és persze a jazz zenészeket, hogy tudjam,
mikor élnek át olyan pillanatot, ami megragadható úgy, hogy túlmutasson
az aznapi koncerten. S mindezt nehezítik a technikai körülmények, a kevés
fény, a szűk helyek, a klubok tömött hangulata, s sokszor még a felszolgálók
is, akik munkájuk végzése érdekében néha a legrosszabb pillanatban nyomják
be a képmezőbe a korsó sört. 

Bár mindez nem túl lényeges. A fontos, hogy a képek a visszaadják az egyéni
zene stílusokat, az emberi magatartásformákat, attitűdöket, amelyeket leg-
tisztábban éppen a jazz zene tud felszabadítani a muzsikusokban. A hangulat
keltette indulathullámok, az ezek hátán lovagló improvizációs technikák a
zenészeket – szerencsére – egy teljesen különálló (belső?) világba ragadják
el, s a lényeg ennek a másik létezésmódnak a megörökítése, rögzítése.

Még egy dolog fontos. Az öröm. Szinte mindegyik képek látszik, hogy ők
mennyire élvezik a zenét, mennyire örülnek, hogy játszhatnak. Én meg annak,
hogy hallgathatom világhírű jazz zenészeinket, és fotókat készíthetek róluk. 

Thimár Attila
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NEMZETI KULTURALIS ALAPPROGRAM 
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