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Az idén huszonnegyedszer megrendezésre kerü-
lő vásárra 177 kiállító jelentkezett 29 országból, 
reprezentatív panorámát nyújtva a fotóművé-

szetről. A tízezer négyzetméteres kiállítóhelyet, amely a 
Champ-de-Mars-on található az Eiffel-torony lábánál, 
a Wilmotte & Associés építette. Az eseményen galériák, 
könyvkiadók is képviseltették magukat, és kerekasz-
tal-beszélgetéseknek, dedikációknak is helyet adtak. 
Összesen 148 francia és külföldi galéria, 39 könyvkiadó 
és könyvesbolt képviseltette magát Belgiumból, Francia-
országból, Németországból, Olaszországból, Japánból, 
Litvániából, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból 
és az Amerikai Egyesült Államokból. Sok múzeum is ott 
volt, így az Académie des Beaux-Arts, a Bibliothèque 
Nationale de France, a Jeu de Paume, a Maison Euro-
péenne de la Photographie, a Musée d’art Moderne de la 
Ville de Paris, a Musée d’Orsay, a Musée du Quai Branly, 
és persze a Centre Pompidou. Florence Bourgeois-nak, 
a Paris Photo rendezvényigazgatójának és szakmai ta-
nácsadójának a koncepciója szerint a fotográfia törté-
netének ikonikus alakjai épp úgy bemutatásra kerültek, 
mint a kortárs fotográfia jeles képviselői. 

A Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais kez-
deményezésére a Grand-Palais Éphémère-ben 2021 
januárjától divat- és sportesemények egyaránt megren-
dezésre kerülnek. Az Éphémère-ben megrendezett Paris 
Photo tehát kulturális események otthona is lesz egészen 
a 2024. Olimpiai és Paralimpiai Játékokig, azt követően 
pedig visszatér a Grand Palais-ba. Emellett a Paris Pho-
to által létrehozott Online Viewing Room több embert ér 
el, mint amennyit a fizikai tér valaha is képes lesz.

A francia kulturális minisztérium a Paris Photo főtá-
mogatója. „A fényképészet nem tudja megváltoztatni a 
világot, viszont meg tudja mutatni azt – különösen fon-
tos ez akkor, amikor a világban változások mennek vég-
be” – fogalmazott Roselyne Bachelot Narquin kulturális  
miniszter.

Barbara Morgan (1900–1992), Los Angelesben szü-
letett festő 1938-as, táncosokat ábrázoló munkáját vá-
lasztották az esemény image-képének. Barbara Morgan 
navajo és a pueblo indiánok táncait tanulmányozta, majd 
New Yorkban Martha Graham performansza hatására 
készítette el képét. Jelenleg a neves Bruce Silverstein 
Gallery (New York) foglalkozik a munkáival. Morgan 
barátai közé tartozott Ansel Adams, Dorothea Lange, 

Minor White és Beaumont Newhall – az utóbbi a MoMA 
első fotókurátora volt, később megalapította a Museum 
of New Mexico fotógyűjteményét.

A Paris Photón a La Platforme elnevezésű szekció a 
környezetvédelemről és az ennek érdekében megvaló-
sított, különféle kulturális gyakorlatokról értekezett vi-
zuálisan. Említésre érdemes a Bildhalle (Zürich), mely 
experimentális munkákat, geopolitikai és környezetta-
nulmányokat mutatott be. A Curiosa nevű szektor a fel-
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törekvő ágban lévő fotográfusokat mutatta be idén az 
identitás és a természeti környezet témakörét helyezve 
a fókuszba. 

A Lens Culture ezúttal is szerepel a Paris Photón a 
Carte Blanche Students (master- és bachelorprogramok) 
felhívásával, különös tekintettel a vizuális művészeti fel-
sőoktatásban részt vevő európai intézmények számá-
ra. A Lens Culture globális szinten működő közösség, 

amelyben a fotó nyelvén gondolkodók, a fotográfusok 
és a fotográfia szerelmesei találkoznak.

2020-ban Bede Kincső nyerte a Paris Photo Carte 
Blanche Students-díját a Három színt ismerek a világon 
című munkájával, majd a magyar TOBE Gallery elhiva-
tottságának köszönhetően bekerült a Curiosa szektor-
ba. Bede Kincső 2021-ben a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen szerzett fotográfia mesterdiplomát, előtte a 
kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem (UBB) filmszerkesztő 
BA-képzését végezte el. Műveiben Kelet-Európa indivi-
duális mitológiájának interpretációját teremti meg Nico-
lae Ceaușescu hatalmára emlékezve, feltárva, elemezve 
a diktatúra társadalmi-gazdasági következményeit. Be-
mutatja, hogy a történelem lenyomata hogyan öröklődik 
generációkon keresztül. Bede Kincső a román kommu-
nista himnusz első sorát idézi: „Három színt ismerek a 
világon” – majd folytatja, „Ceaușescu hangja, félelmei, 
vágyai, titkai és paranoiája a Securitate gonosz szelle-
me alatt lépett be a magánéletbe. A szüleimnek ennél 
azonban jobban őrzött titkai voltak – a hitük, a nyelvük, 
a lelkük.”

Paulo Ventura a Galerie XII. (Párizs) által bemutatott 
sorozatáról így vall: „Konstruáltam egy múltat, amely 
soha nem létezett […], és amely egy időtlen hely.” Bájo-
san rejtélyes művei mesevilágot jelenítenek meg, a cir-
kusz, a manézs, a kötéltáncosok a cilinderes bűvészek 
világát. Ventura a szcenika, a bábok mestere. Szeszélyes 
allegóriákat teremt, attribútumokat rendel képzeletbeli 
szereplőihez, melyeket végül életnagyságú városkép- 
diorámákban jelenít meg. Flowers & Cigarettes című so-
rozatának szürreális tájképkollázsai a cirkusz témáját 
járják körül (2017–2019).

A Galerie XII. Sanghajban és Los Angelesben is képvi-
selteti magát. Kortárs figuratív fotográfiával foglalkoznak 
olyan európai és ázsiai fotográfusok munkáira fókuszál-
va, akik korábban nem mutatkoztak be a nyugati parton.

Szintén a Curiosa szekcióban állított ki a Photon Gal-
lery, amely harmadszor szerepelt a Paris Photón. Jost 
Dolinsek (1997, Szlovákia) fotóalapú munkáit hanggal 
és installációval egészítette ki. A Photon Gallery Goran 
Bertokot is képviseli, akit műveiben a lehetséges világok 
közötti átmenetek érdekelnek. A Hunger és a Post Mor-
tem című sorozataiban borderline tapasztalatait dolgoz-
za fel. Egyes személyiségjegyek túlságosan felnagyítva, 
míg mások teljesen háttérbe szorulva jelennek meg áb-
rázolásában. A How Beautiful is Ugly című művében pe-
dig a test és az identitás kérdéskörét járja körül.

Köszönet illeti a The Eyes Magazine-t az Artists 
Talk-sorozat és a Silencio-des-Près című film programjai-
hoz nyújtott támogatásáért. Rajtuk kívül egyre több cég 
kooperál a Paris Photóval. A BMW 2003 óta partnere 
a rendezvénynek, az Estée Lauder Pink Ribbon Pho-
to Awardjával a „gratitude” hívószó alapján létrehozott 
művekből válogatott, és jutalmazta a kiválasztott művé-
szeket. 

A Paris Photo Edition által kiadott The PhotoBook 
Review 2021. őszi számában megjelent egy bibliográfia, 
amely összegyűjtötte az elmúlt két évtized fotóalbumait a 
kiadás éve szerint, időrendi sorrendben. Azok közül vá-
logatott, amelyek 1999 után jelentek meg több mint ötven 
példányban. Idén is lehetett nevezni a Photobook Awards 
rangos díjára, melynek támogatója az Aperture Founda-
tion volt. A 2021-es Paris Photo Aperture Foundation 
PhotoBook Awards zsűrije 836 könyv közül választott, 
amelyeket az idei megmérettetésre neveztek be.

Trine SØNDERGAARD: 
Hovedtøy No. 46, 2020, 

110×110 cm
Martin Asbæk Gallery

HUNGART © 2021

Goran BERTOK: 
Hunger No. 16

Photon Gallery 
HUNGART © 2021


