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Test(kép) — problémák. 
Az „új generáció” ideáljai
Interjú a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem végzős fotográfusaival

• Pelesek Dóra: Idén diplomáztatok a MOME Vizuális Kommunikáció szakán. 

Egymástól függetlenül, de valamennyien hasonló problematikát dolgoztatok fel: 

diplomamunkáitok középpontjában a test és a divat összefüggése áll. Páhi-Fekete 

Noémi általa készített állatmaszkokba bújik: saját testén keresztül jelenít meg 

különféle női, társadalmi szerepeket. Performance-dokumentációként is értelmez-

hető fotóin1 saját testét változtatja médiummá, interfésszé. Balla Vivien és Tóth 

Barnabás kívülálló pozícióból, más testeken keresztül közelít a divat témájához2. 

„Amennyiben a testet médiumnak tekintjük, a médiumot pedig az üzenet lényegé-

nek, az emberi testtel dolgozó művészek alapvetően egy társadalomkritikai gesz-

tust hordoznak” — írja találóan egy két évvel ez előtti MOME-s kiállítás kapcsán 

Hermann Veronika3. Megjelenik-e nálatok valamiféle társadalomkritikai gesztus? 

Mi az, amit a test reprezentál vagy reprezentálni tud? Mit reprezentáltok ti a testen 

keresztül? 

• Balla Vivien: A fotóimon szereplő fiatalok teste egy nagyon régre visszanyúló 

társadalmi folyamatot reprezentál: a testkultúra s ehhez kapcsolódóan a nemi 

szerep változásait. Mindaz, ami a fotóimon e testek formájában megjelenik, egy 

folyamat aktuális állapota, lenyomata. A kritikai attitűd tehát jelen van a diplo-

1  Páhi-Fekete Noémi: Nősténymás, performance — fotódokumentáció, 2010
2  Balla Vivien: Új generáció (projekt) fotósorozat, blog, 2010
Tóth Barnabás: Betyárdűlő, fotósorozat, 2010
3  HERMANN Veronika, Képváltások. Első látásra I. — A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális 
Kommunkiáció Tanszék hallgatóinak kiállítása, Balkon, 2008/7–8., 45–47. (45.)

mamunkámban. Ám mindez nem a fiatalokról, 

a modelljeimről szól, hanem a világunkról, a 

társadalmunkról, a médiáról, amely megváltoz-

tatja a nemi szerepeket, legitimizálja a sem-

leges nemet, előtérbe helyezi a tömegest az 

egyénivel szemben — egy bizarr jövőt vetítve 

elénk. Azok a kamaszok, akiket lefotóztam, a 

tőlük elvárt szerepbe bújnak bele. Amit a saját 

testükön keresztül megjelenítenek, termé-

szetesen nem jellemző az egész fiatalságra: 

szubkultúraként van jelen csupán. Ám olyan 

szubkultúraként, amelyet a média követendő 

példának láttat. Gondolhatunk az „új generá-

cióra” úgy, mint egy jövőképre, amelyben az 

egyéniségek — a másodlagos nemi jellegekhez 

hasonlóan — eltűnnek: az emberek nem nél-

küli, sorozatgyártott bábuk lesznek. Szerintem 

efelé halad a világ. 

A modelljeim így érdekesek a számomra: ők 

a társadalom szimptómái. Fontosnak tar-

tom, hogy képekkel beszéljek róluk. Egy 

olyan sorozatot szerettem volna létrehozni, 

ami teret ad a néző számára az értelmezés-

hez. Lehet, hogy valakinek az egész munkám 

a metroszexualitásról szól, másoknak meg a 

homoszexualitásról. Egy harmadik személynek 

pedig talán a globalizációról, míg egy negye-

diknek a testi zavarokról. Nekem mindezekről 

együttvéve — beleértve az aszexualiást, az 

uniszexualitást és a nárcizmust is. A véleményt 

a nézőből szeretném kicsikarni, igyekeztem 

tehát teljesen kivonni magamat a munkám-

ból. Megmutatom az „új generáció” fiataljait, 

provokálom a nézőt: gondolkodásra, történet-

szövésre, összefüggések keresésére késztetem. 

Nem a képkészítés során akartam állást foglalni, 

hanem a kérdéseim által.

• Páhi-Fekete Noémi: Bizonytalan korban 

élünk, ahol nincsenek egyértelmű normarend-

szerek: az emberek álarc mögé bújva próbál-

nak megfelelni az éppen aktuális divatnak. Új 

létforma jelent meg: a virtuális létezés — embe-

rek kreálta valóságokkal és a média által létre-

hozott, mesterséges barátokkal. Az idealizált 

képnek való megfelelés egyetlen funkciója a 

fogyasztói társadalom kiszolgálása és fenntar-

tása. A saját testem használata — valós tapasz-

talataim kommunikálásán túl — olyan társadalmi 

problémák kifejezését is lehetővé teszi, ame-

lyekben mások is érintettek. Fotósorozatomhoz 

állatmaszkokat készítettem. Az állatok bizo-

nyos tulajdonságai egy-egy felöltött szerepet 

jelképeznek. A maszkokon keresztül próbálom 

meg bemutatni korunk nőit, azt, hogy milyen 

álarc mögé bújnak. A szerepek egy része önként 

Balla Vivien
Új generáció (projekt) fotósorozat, blog, 2010

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai 
Ernő Ösztöndíjasa.
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vállalt, másik része viszont — társadalmi elvárá-

sok által generált — kényszerszerep. Az ideali-

zált nőképnek való megfelelés igénye és egyben 

ennek képtelensége, lehetetlensége érdekel. 

Állatmaszkok szimbolizálta privát szerepeimen 

keresztül univerzális szerepeket mutatok be. 

• Melyek ezek a szerepek?

• P-FN: Például a betegség, az agresszivitás 

vagy a társadalomba való beilleszkedés nehéz-

sége, a hamis egyéniség-egyenruha, amit mind-

annyian viselünk. Miközben azt gondoljuk, hogy 

egyéniségek vagyunk, azonos problémákkal 

küzdünk. Az állatmaszkok által egy saját, vizuá-

lis szimbólumrendszer megteremtésére töreked-

tem. 

• Tóth Barnabás: Nálam a test csak esz-

köz ahhoz, hogy bemutathassam a képei-

men megjelenő két világ (a valóság és a divat 

virtuális világa) közti különbséget. A célom e 

testek által az értékrendek ütköztetése. Sze-

rettem volna felhívni a figyelmet a média visz-

szásságaira; megmutatni azt, hogy miközben 

jól nézünk ki, szuper ruhákat hordunk, óriási 

társadalmi különbségek léteznek. Míg az egyik embernek az a problémája, hogy 

melyik új cipőjét viselje aznap, a másik azon gondolkozik, mit egyen holnap. Azért 

igyekeztem elmosni a határokat riport- és megrendezett fotográfia között, hogy 

a néző ne maradhasson közönyös a képek, illetve a képekben tárgyiasuló proble-

matika, a fogyasztói társadalom egyes rétegei közti mérhetetlen szakadék ténye 

iránt. Vivienhez hasonlóan felvetek egy kérdést, továbbgondolásra ösztönzöm a 

nézőt. Nem ítélkezem: mindenki maga gondolhatja végig, kire/mire kell odafigyelni. 

És azt is, mennyire valós a divatvilág: mennyire valósak és őszinték a szereplői,  

az üzenete, vagy az, ahogyan kommunikál. 

• Testeket fotóztok a divat kontextusában, vagy a divat áll a munkáitok központjában, 

amely az egyes testeken keresztül nyilvánul meg?

• BV: Munkáimban a divat kétféleképpen közelíthető meg. A szó szoros értelmében 

véve, hiszen a képeim szereplői a divat követése miatt néznek ki hasonlóan: testükön 

visszaköszön a divat, a trend, a mai szépségideál. És igaz ez a technikai megvalósítás, 

az általam használt vizuális jelrendszer oldaláról is, amely a divatfotó elemeiből táplál-

kozik. Olyan képeket akartam készíteni, amelyek divatfotó és a művészfotó határán 

mozognak. Igyekeztem a divatfotográfia hangulatát felidézni és jelrendszerét hasz-

nálni úgy, hogy a munka mégse váljon divatfotóvá.

• TB: A kérdés mindhármunk esetében az, hogy hol húzódik a divatfotó és művész-

fotó határa? Én nem tudom megmondani. Azt viszont tudom, hogy a fotóim nem 

divatfotók. Az egyetem alatt fél évet töltöttem ösztöndíjasként Párizsban, és a 

kinti tapasztalataim alapján úgy tűnik, hogy itthon egészen más kaliberűek a divat-

fotók, mint egy külföldi újságban. Kicsit még le vagyunk maradva ezen a téren. Kint 

Balla Vivien
Új generáció (projekt) fotósorozat, blog, 2010
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számos riportfotót és sok megrendezett, 

beállított, megrendelt fotót készítettem.  

A diplomaképeimen szerettem volna ezt a két-

féle tapasztalatot összemosni. Foglalkoztat a 

konstruált, alternatív valóság(ok) és a létező 

világ ütköztetése. Egy divatfotóban ennek 

nincsen terepe, hiszen a dokumentálás éppen 

a divatfotó tökéletes, ám fiktív világát tenné 

tönkre. Egy divatfotóban nem ölheted meg az 

illúziót. 

• BV: Divatfotó és művészi fotó? Úgy gondo-

lom, hogy ezek a fogalmak még mindig nin-

csenek tisztázva. Talán, mert nem fontosak 

a merev kategóriák. Az természetesen meg-

különbözteti őket egymástól, hogy megren-

delésre vagy belső késztetésből készülnek-e. 

Az egyik oldalon az alkotó csak a saját érték-

rendszerének akar megfelelni, míg a másikon a 

megrendelő vagy a magazin értékrendjének is. 

Ám azt gondolom, hogy a galériák és a kimon-

datlan kortárs fotóművészeti trendek legalább 

annyira korlátozhatják az alkotót, mint konkrét 

megrendelés esetén a magazinok. Az lenne a 

különbség, hogy az egyik esetben a művész egyedül dolgozik, míg a másikban 

többedmagával? Elég példaként felhoznom a minimum negyvenfős stábbal dol-

gozó Gregory Crewdsont, hogy megcáfoljam az előbbi állítást. Fel lehet sorolni 

bizonyos látványelemeket, amelyek a divatmagazinok számára készült képek 

nagy részére jellemzőek, de vajon Cindy Sherman divatfotói divatfotók-e avagy 

művészet? 

• TB: Magyarországon nyilván nem fogják berakni a Cindy Sherman-féle anya-

got egy Marie Clair-típusú magazinba. Viviennel ellentétben az a véleményem, 

hogy divatfotó mint olyan, létezik, de mivel itthon ennek a műfajnak nincsen tere, 

ezért nem is hívják annak. Én divatos testeket használok, megrendezem a jelene-

tet — ez a divatfotóra jellemző. Ugyanakkor a másik oldalon, a valódi világ megje-

lenítésekor a spontaneitás vezérel. A divatfotó(zás)ban rejlő narrativitás érdekel. 

Testeket fotózok, a divat pedig egyes testek kontextusaként van jelen. A divat 

egyes emberek testén keresztül tárgyiasul: ezáltal egy egész, tökéletesnek látszó 

világ nyilvánulhat meg. Kosztümökbe öltöztetem a szereplőket. Az külső kellékek 

tömeges alkalmazásával, a divat attribútumainak eltúlzásával válik láthatóvá a 

divatvilág és a valóság közötti kontraszt. 

• P-FN: Nem pusztán fizikai divat létezik, hanem egy belső, mentális divat is. 

Attól függ, hogy, divatosak vagyunk-e, hogy milyen közegben létezünk. A divat 

által úgy vész el az egyéniség, hogy az egyén észre sem veszi. Ha olyan kör-

nyezetben vagyunk, ahol vásárlásfüggőnek lenni a divat, akkor vásárlásfüggők 

leszünk. Hogyha betegnek lenni divat, akkor beteggé válunk: ez lesz a mi saját 

mentál-divatunk. 

Páhi-Fekete Noémi
Hangya (Nősténymás, performance-fotódokumentáció, 2010
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• Ez úgy hangzik, mint az a Mary Douglas-i gon-

dolat4, miszerint a test mint „kulturális szöveg”, 

visszatükrözi a kulturális értékeket és szorongá-

sokat, és létrehoz bizonyos társadalom-specifi-

kus betegségeket, amilyen például a testhatárok 

kontrolljához kapcsolódó anorexia és bulimia. 

• P-FN: Éppen ezért én a fizikai testen túli 

mentális testre vagyok kíváncsi. Ma az emberek 

sokkal inkább támasztanak önmagukkal szem-

ben testi elvárásokat, a lelkiek kevésbé fonto-

sak. Bár a test mulandó dolog, a reklámok mégis 

folytonosan az öregedés, a halál elhalasztásának 

ígéretével kecsegtetnek. 

• BV: A fogyasztói kultúra felemelkedésével 

a kemény munka eszménye háttérbe szorult a 

hedonista, korlátlan fogyasztást éltető maga-

tartással szemben. A testünk az önkifejezés 

egyik legfőbb eszköze lett, s mint ilyen, túl is 

értékelődött. A test ugyanakkor remek tápta-

laja a kirekesztésnek. A mai, domináns kultúra 

kirekeszti a kövéreket, az időseket, a rondákat, 

a betegeket. Sok nő és férfi, hogy a társadalmi 

elvárásoknak megfeleljen és ne érezze magát 

kívülállónak, képes mindent megtenni, akár 

az egészsége kockáztatásával is, hogy kar-

csú, fiatalos, csinos maradjon. A divat egyet-

len lényege a valahová való tartozás érzésének 

megteremtése. Mindenki szeretne valahová tar-

tozni — még ha komoly árat is kell fizetnie érte. 

Manapság, úgy tűnik, a különböző testátalakító 

eljárásoknak (például a fogyókúráknak vagy a 

plasztikai sebészeti beavatkozásoknak) köszön-

hetően hatalmunk van ahhoz, hogy újraalkossuk 

önmagunkat. 

• A társadalmi elvárások, a hivatalos szépség-

eszmény azonban csak bizonyos határokon belül 

teszi lehetővé a rekonstrukciót: csakis akkor, ha az 

átalakítás a testet az ideális felé közelíti. Mun-

káitokban eszerint a test nemcsak a társadalmi 

anomáliák visszatükrözőjeként funkcionáló tükör, 

hanem olyan szociális tér is, amelyre — Nietzsche 

és Foucault gondolatait idézve — az intézményes 

hatalom írja a jeleit? 

• BV: Ha ezalatt azt értjük, hogy az általam 

fotózott fiatalokat a média ideálként emeli fel, 

akkor igen. A társadalom nagyon is befolyásolja, 

hogyan nézünk ki, hogyan képzeljük el az ideális 

testet. De valóban ez a nem nélküli test lenne 

korunk ideálja? 

• TB: Engem is hasonló kérdés foglalkoztat.  

A modellek jelmezbe bújtatott teste a képei-

men a külsőség dominanciájára épülő fogyasztói 

társadalom hamis szépségeszményének tükre — 

szemben a média által generált ideál ellenpont-

jaként megjelenő, hétköznapi figurák testével. 

4  Mary Douglas idevágó gondolatait bővebben idézi Csabai 
Márta és Erős Ferenc. In: CSABAI Márta, ERŐS Ferenc: 
Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei, 
Jószöveg Kiadó, Bp., 2000, 39 — 41.
Ld. még Mary DOUGLAS: Purity and Danger: An Analysis of 
the Concepts of Pollution and Taboo, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1966.

• Mi jellemzi ezt az ideált? Miben nyilvánul meg az „új generáció” szépségesz-

ménye? 

• BV: Az új szépségideál egyik karakterisztikuma a férfitestek nőiessé válása. 

Manapság már nem az izmos férfitest az ideál, hanem az esztétikus test.  

Szép, tehát szőrtelen, kecses, törékeny, tiszta. Alapvetően a női testre mondjuk 

azt, hogy szép — most a férfitest is elkezd ilyen irányba változni. A társadalom — 

a médián keresztül — pedig látensen manipulál: korábban nem létező igényeket 

hoz létre, majd igyekszik ezeket a mesterségesen létrehozott igényeket újabb és 

újabb termékekkel kielégíteni. Gondoljunk csak a férfi-kozmetikumokra, smink-

termékre, higéniai szerekre! 

• Hogyan jelenik meg az új szépségideál a női testen? Milyen az ideális nő és milyen 

szerepelvárásoknak kell megfelelnie?

• BV: Egyik korábbi fotósorozatom, a Tökéletes lányok5 (2008) éppen erről  

a problémakörről, a „természetes szépség” leértékelődésének folyamatáról szól. 

Arról, hogy a nők egyre vékonyabbak, szögletesebbek, férfiasabbak lesznek.  

A nemi szerepek változásával párhuzamosan eltűnnek a másodlagos nemi jelle-

gek, a nőies testalak. Korunk ideáljait nem a festményeken kell keresnünk, hanem 

a magazinok lapjain. 

• P-FN: Diplomamunkám készítése során elkezdtem női magazinokat olvasni 

és kifejezetten nőknek szóló műsorokat, reklámokat tanulmányozni, hogy 

világossá váljanak a jelenkori női szerepek. Kiderült számomra, hogy nemcsak 

átértelmeződtek a nemi szerepek, hanem részben eltűntek a nemhez kötődő 

tevékenységek is. A női szerepek, a nő társadalomban betöltött helye jelen-

tősen megváltozott. A fejlett társadalmakban a nő nem pusztán anya, fele-

ség, hanem karriert építő, egzisztenciát teremtő, emancipált szingli, aki ha 

megállapodott, belevág a „gyerekprojektbe”. Korunk idealizált nője határozott, 

szexuálisan agresszív, illatos, hosszú combú, ránctalan és szőrtelen, stílusos, 

független, sminkelt és követi a trendeket. Tehát ideális fogyasztó. 

• Tehát hiába árasztanak el bennünket a fogyasztásra felszólító jelek, az ideális, 

törékeny, aszketikus testen mégsem látszódhatnak a fogyasztás jelei. Az ideál a 

fogyasztás közepette is kontrollált test. Noémi szerint ez a kettősség a női szerepek-

5  A teljes fotósorozat a következő linkről érhető el: http://www.vivienneballa.com/hu/gallery/
art_projects/tokeletes_lanyok

Páhi-Fekete Noémi
Kutya (Nősténymás, performance-fotódokumentáció, 2010
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ben is megjelenik: egyrészről a nő — a hagyomá-

nyos női szerepkörnek megfelelően — jó anya és jó 

háziasszony, másfelől sikeres, önálló, független 

egyén. Nem mellesleg pedig vonzó nő. 

• BV: Igen, van egy ilyen kettősség. A háziasság 

ma az egészséges életmódban, táplálkozásban 

jelenik meg. De mindezek mellett új szerepkör-

ként belép a karrierépítés. A klasszikus család-

modell ma kiegészül azzal, hogy a nő betöltheti 

a pénzkereső szerepét is. Sőt megfordulhatnak 

a szerepek: a nő válik családfenntartóvá, miköz-

ben a férfi feladata a háztartás és a gyerekne-

velés. 

• Mindhárman éltek a sematizálás eszközével. 

Noéminél női szerepsémák kerülnek elő, Barna-

bás a divatvilág sematikus karaktereit ütközteti 

a valódi világgal. Vivien fotóin az „új generáció” 

tagjai sematizáltak: nem-nélküli jellegük, avagy 

elfedett nemiségük bemutatása, a szereplők 

uniformitása azonban erőteljes médiakritikai atti-

tűdről árulkodik 

• BV: Fotóalanyaim valóban sematikusak: azo-

nos trend szerint öltözködnek, ráadásul külsőleg 

is nagyon hasonlítanak egymásra. Én csak fel-

erősítettem ezt a megdöbbentő, megjelenésbeli 

hasonlóságot: azonos oldalra fésültem a hajukat. 

Ugyanakkor azáltal, hogy ennyire egyformának 

mutatkoznak, felerősödnek a különbözőségeik is. Hiszen egy homogén, uniformi-

zált közegben a személyiség csak a különbségek által képes megnyilvánulni. 

• Mennyiben van szerepe a médiának (tv, reklámok, magazinok, divatfotók) a meg-

változott szépségeszmény közvetítésében?

• BV: Szerintem a média az új szépségeszmény kialakulásáért közvetlenül 

nem tehető felelőssé, inkább a közvetítésében és a felerősítésében van sze-

repe. A média csak leképez valamit, tükrözi a testtel kapcsolatos változáso-

kat, hiszen ezáltal lehet eladni bizonyos termékeket. Sokan a divatot okolják  

a fiatalok torzult énképéért, de a magazinok csak a társadalmi igényt szol-

gálják ki. Egy magazin számára a profit az elsődleges szempont. Az új szép-

ségideál és a torz társadalmi elvárások nyomatékosításáért viszont már 

felelősségre vonhatók.

• Dacára a munkáitokban megjelenő médiakritikának, ti magatok is a média esz-

köztárát használjátok, amikor a divatfotó műfajával (vizuális elemeivel, kellékeivel) 

dolgoztok. 

• BV: Igen, van bennünk evvel kapcsolatban némi meghasonlás. Főleg azért, 

mert Barnabás és én is készítünk divatfotókat. Mindketten szeretnénk a keres-

kedelmi fotó bizonyos elemeit belevinni a művészi munkáinkba, és fordítva — de 

ennek sokszor nincs terepe. A kereskedelmi fotónk túl művészi, a művészfotóink 

túl kereskedelmiek. Kissé hasadt állapot. Magyarországon igenis szitokszó az, ha 

valaki divatfotós. Elég kockázatos dolog, ha egyikről sem mondunk le. Külföl-

dön elfogadott, hogy a legnagyobb fotósok is készítenek úgymond’ kereskedelmi 

fotókat, nem esnek ezért negatív megítélés alá. 

• TB: A divatfotózás a pénzkeresetről szól. A művészetből csak akkor lehet 

megélni, ha valaki nagyon tehetséges és szerencsés. Úgy látom, itthon elég 

kevés fotós állít ki rendszeresen galériákban. Más megjelenési lehetőségeket kell 

teremtenünk magunknak. 

Tóth Barnabás
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• És teremtetek is, hiszen mindhármatoknak 

saját blogja van, ahol megosztjátok a leg-

újabb munkáitokat és a legfrissebb történé-

seket.

• TB: A blogom6 eszköz arra, hogy a képei-

met bemutassam, de nem tekintem a mun-

káim műfajának. A blogot nem használom 

másra, mint a fotók megosztására. Nem 

mindenkinek van lehetősége arra, hogy az új 

munkáit rendszeresen bemutassa, de mégis 

szüksége van valamiféle reakcióra — erre a 

blog tökéletes. 

• P-FN: Nálam a blog7 portfolióként szolgál. 

Mivel nem lehet műtárgy, csak egy csatorna. 

• Vivien diplomamunkája viszont a blogján8 

önálló projektté nőtte ki magát: egyrészt folya-

matosan bővül, jegyzetekkel, hivatkozásokkal 

egészül ki, másrészt teret ad a reflexióknak, 

interaktív — virtuálisan tehát végtelen. Mond-

hatjuk, hogy a diplomamunkád valódi, végső 

műfaja inkább a blog, mint a fotó? 

6  Tóth Barnabás blogja: http://www.iambarnie.com/
7  Páhi-Fekete Noémi blogja: http://www.pahifekete.hu/
index_n.php
8  Balla Vivien blogja, amely egyben a művész önálló, 
folyamatosan bővülő diploma-projektje is, a következő 
linkről érhető el: http://diploma.vivienneballa.com/

• BV: Többekben felmerült már a kérdés, hogy a blogot vagy magukat a képe-

ket kell-e diplomamunkának tekinteni? A válasz: a kettő együtt egy komplett 

projekt. 

• Ugyanaz a tartalom reprezentálódik több műfajon keresztül, tehát a blog és  

a fotó egyenrangú, vagy a blog csak dokumentálja és hozzáférhetővé teszi a 

fotósorozatot — így nem más, mint praktikus eszköz, hordozófelület? Esetleg 

maga a blog az a voltaképpeni műfaj, amelynek a tartalommal való megtöltésé-

hez szükségesek a fotók? 

• BV: A blogot a diplomamunkám kiegészítő részeként hoztam létre — hiszen 

nehéz arról lemondani, hogy a képeket valódi méretben lássam. De az eltelt 

idő távlatában rájöttem, hogy a blog-forma bizonyos projektek számára ideális, 

miközben nem tudom elképzelni, hogy minden munkám esetében felhasználjam. 

A blog-műfaj nálam nem archiválásra szolgál, meghaladja azt. A felvetett témák, 

a fotóim által indukált kérdések sokkal több emberhez jutnak el a blogon keresz-

tül: közelebb tud kerülni azokhoz, akikről és akiknek szól. A diplomám egy blogból 

indult: divatblogon keresztül adtam fel modell-kereső hirdetést. Ezen a blogon 

találtam meg a fotóimon szereplők nagy részét. Most a munkám visszatért saját 

eredetéhez: a blog műfajához. 

Szerintem egy blogon keresztül sokkal jobban meg lehet szólítani az embere-

ket. Olyan lehetőség és csatorna a művészet számára, amit érdemes kihasználni. 

Nemcsak több emberhez jut el, mint egy hagyományos kiállítás, hanem közvet-

lenebb is. Ráadásul koncentráltabb tartalom hozhatóbb létre — a blogolókkal 

együtt. Kialakulhat egyfajta párbeszéd. 

• És egy sajátos utóélet. Tervezed a diplomamunkád folytatását? 

• BV: Igen, ehhez a sorozathoz 5-10 év múlva szívesen visszanyúlnék. Szeretném 

tíz év múlva ugyanezeket az embereket lefotózni; dokumentálni, hogyan változ-

tak meg az idő múlásával ők és az ideálok. 

Tóth Barnabás
Betyárdűlő, fotósorozat, 2010


