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Nehéz 
eleNgedNi 
egy filmet

Magazinfotósként lettél ismert annak idején, a fotóidat azonban ma 
már inkább kiállításokon, galériákban látni. Operatőrként viszont annál
többször hallani a neved. A magazinfotózást teljesen magad mögött 
hagytad?

A fotográfiám letisztult már annyira, amelyre a magazinok már kevésbé 
vevők, így műfajon belül inkább az autonóm fotográfiát művelem.

Nem is tervezed folytatni?

Nem. Mert csak néha csinálhattam azt, amit igazán szerettem, amit igazán 
képviselek. Persze ma is elvállalok egy-egy munkát, ha például olyan
emberekről kell portrét készítenem, akik fontosak számomra, és van egy-két
olyan magazin, ahol néha divatot is fotózom. Sosem voltam, nem tartottam 
magam szigorú értelemben vett divatfotósnak. Én csak csináltam a saját 
dolgaimat, és volt egy időszak, ami ezt megengedte. De egyre nehezebben
fogadom el a kompromisszumokat. Az operatőrség persze teljesen más…

FOTóS, FOTóMűvéSZ, OPERATőR. 
SőT, AZ év OPERATőRE ElISMERéST 
IS KIéRDEMElTE 2014-BEN. MEGESIK, 
HOGy MáSOK DEPRESSZIóSNAK, 
ő INKáBB MElANKOlIKUSNAK 
NEvEZIK láTáSMóDjáT, 
vIZUAlITáSáT, AMI EGySéGESEN 
jElEN vAN MINDEN MUNKájáBAN.

PHOTOGRAPHER, PHOTO ARTIST, 
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHy. 
MOREOvER, HE wAS DIRECTOR 
OF PHOTOGRAPHy OF THE yEAR 
2014. SOMETIMES PEOPlE CAll 
HIS PERSPECTIvE AND vISUAlITy 
DEPRESSIvE, BUT HE RATHER 
PREFERS THE TERM MElANCHOlIC. 
THE MOOD THAT IS EvER PRESENT 
IN All OF HIS wORKS.

Szöveg text Tóth-Szántó Krisztina

Back in the days you gained popularity as a magazine photographer, 
today however, your photos are mostly to be found in galleries and at 
exhibitions. As director of photography, your name comes up the more 
frequently however. Did you leave magazine photography entirely behind?

My photography distilled to a point, where I’m not really able to work 
for magazines anymore. Within the genre I rather practice autonomous 
photography.

Does this mean no more plans to continue in this direction?

No, as I was rarely able to do what I really wanted to, what I really 
represent. Of course I do take on one or two jobs to this day, if for example 
I have to take portraits of people who are important to me, and there are 
some magazines where I do fashion shoots from time to time. I’ve never 
been, I’ve never considered myself to be a fashion photographer. I just 
did my own things, and there was a period when I could afford to do so. 

A film is something 
hArd to leAve behind

Dobos Tamás
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A filmes munkáidban kompromisszumkész vagy?

Muszáj. Persze volt, hogy nem vállaltam el egy munkát, mert annyira
távol állt tőlem. A filmezés maga egy kompromisszumhelyzet, amely azon 
a mezsgyén mozog, amit még be tudok fogadni, és nem csorbítom a rám 
jellemző vizualitást. Valahogy sokkal jobban is élvezem, komplexebb és 
mélyebb tevékenység.

Sosem szegülsz ellen a rendező akaratának?

Meg kellett tanulnom, hogy nem szabad. Volt már emiatt konfliktusom, 
és ezt operatőrként nem engedheti meg magának az ember. A film a 
rendezőé, nekem csak addig tart a feladatom, amíg leforgatom az anyagot 
és befényelem. Ma talán valamennyire már jobban megy, vagy legalábbis 
szofisztikáltabban tudom közölni a véleményemet. Ehhez évek kellettek:
nehéz elengedni egy filmet. Tavaly a Terápia 2 forgatása volt a vízválasztó, 
meg kellett tanulnom egy másfajta filmezés menetét. HBO-s film lévén
egészen más mércét kellett megugranom, mint korábban.

Ma már az operatőri munkáid közelebb állnak a szívedhez?

Igen, ha a munkát nézem. Ha a saját vizualitásomat, akkor az autonóm 
fotográfia és az operatőri munkáim összekapcsolódnak. Amikor 
felvételiztem a Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr szakára,
a filmes tanáraim azt mondták nekem, hogy túlságosan fotografikusan
gondolkozom, a fotós szakma meg azt, hogy túlságosan filmszerűen.
Egyfajta furcsa kivetettséget kivetettségeet éreztem mindkét oldalról.

A filmes munkáid mellett mikor van időd a fotóiddal foglalkozni?

Nehéz összehangolni a kettőt. Folyamatosan gondolkodom rajta, aztán pár
napot egyedül vagyok, elmegyek valahová, és próbálok csak a képekre 
koncentrálni. Nem véletlen, hogy nem vagyok termékeny alkotó, nincs 
évente hat kiállításom. De akármerre járok, folyamatosan gyűjtöm a
portrékat… Intuitív fotográfusnak érzem magam. Egy ideje üvegnegatív 
technikával fotózom, újabban pedig azzal kísérletezem, hogy a képeimet 
tükrözöm. Most egy új sorozatomat készítem elő.

Márciusban debütált a Hivatal című kisjátékfilm, amelyet Nagy Viktor 
Oszkár rendezővel forgattál. Most épp min dolgoztál vagy dolgozol?

Vécsei Marci rendezővel forgattam együtt a Radnóti hétszer című 
szkeccsfilmben. A Radnóti Miklós életét bemutató hét jelenet közül én 
a gyerekkoráról szóló, Ikrek hava című részben dolgozhattam. Radnóti 
tragikus gyerekkorát idéztük meg. Egy kicsit felkavartuk az időt: a
visszaemlékezés keveredik a műtermi valósággal, mintha egy fényképész
épp fotót készítene a szereplőkről. Én pedig elkészítettem üvegnegatívra
a beállított képeket, amelyek emlékképként jelennek meg a filmben.
Hihetetlenül izgalmas feladat volt. Ezen kívül éppen egy nagyjátékfilm
előkészítésével foglalkozom, de még nagyon korai fázisban tart a folyamat.
Egy második világháborús történet, amit együtt írunk Nagy Dénessel, a 
rendezővel. Vele forgattam a Lágy esőt, amellyel Cannes-ban is jártunk, 

However it’s becoming harder and harder for me to compromise. Directing 
photography on the other hand is a completely different thing…

So you are more compromising in your cinema related work?

I have to be. There were of course occasions, where I declined a project, as 
it was so distant from myself. But shooting a movie is a compromise in itself, 
at the edge of things I can internalize without giving up my characteristic 
visuality. In some ways, I even enjoy it much more, it’s more complex and 
deeper. 

Do you never defy the directors will? 

I had to learn that I can’t do that. I did have conflicts because of this, but as 
a director of photography, you simply can’t allow this. The movie belongs 
to the director, my job is done by shooting and lighting the material. It’s 
hard to let a movie go, and perhaps I’m getting better at it, or at least I 
have a more sophisticated way of articulating my opinions. This took years 
of work. Shooting the second season of Therapy last year was the turning 
point, where I had to learn the ropes of an entirely different kind of movie 
making process. Being part of an HBO production, I had to live up to a new 
level of benchmarks. 

Are your cinema works closer to your heart by now?

If I look at the work itself, definitely yes. Considering my own visuality, my 
autonomous photography and the directing work are interconnected. During 
my entrance exams to the Film Academy, my teachers told me 
I was thinking too much like a photographer, while photographers said 
I think too cinema like. I was kind of cast out from both sides.

When do you find time for your photography besides the cinema work?

It’s really hard to coordinate. I think about it constantly, and when I get a 
couple of days alone, I go somewhere and try to focus exclusively on this. 
No wonder I’m not a productive creator, I don’t have six exhibitions each 
year. But anywhere I go, I keep collecting portraits… I consider myself to be 
an intuitive photographer. For some time now, I’m also working with glass 
negative techniques, and I recently started experimenting with mirroring my 
images. 
I’m currently preparing a new series.

The short you did with Viktor Oszkár Nagy, titled The Office premiered 
in March. What have you been working on since, and what are you up to 
nowadays?

With Marci Vécsei we shot an episode of the sketch movie titled Radnóti 
Seven Times. From the seven scenes of the life of Miklós Radnóti, I had 
the chance to work on filming the one about his childhood, with the title
Month Gemini. We had to invoke the tragic childhood of Radnóti. For 
this, we mixed up the timelines a bit. Scenes of reminiscence are entangled 
with studio reality, just as if a photographer would be taking pictures of 
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ezt szintén nagyon szerettem.  A filmforgatás sok energiát és időt igényel, 
és nagyon bizonytalan sok minden benne: két év múlva talán lesz 40 nap,
amikor végig forgatsz, kiadsz magadból mindent, teljesen arra koncentrálva, 
emiatt szétesik a párkapcsolatod, lefogysz, eligénytelenedsz, és mire véget 
ér, depressziós leszel, mert utána nagyon hiányzik.

Hozzá lehet szokni?

Nem. Nem lehet. Nagyon fájdalmas.

Pedig jó pár film van már a hátad mögött.

Nem lehet megszokni, mert 40 napig rólad szól az egész. Minden energiádat 
beletolod, és az az üresség, ami utána jön, a kreativitás, a gondolkodás 
hiánya, ami persze először nagyon jólesik, pihentető, 2-3 nap múlva elkezd
dolgozni benned. A felgyülemlett rengeteg élmény, amit forgatás alatt fel 
sem fogsz. Aztán, amikor vége van, megéled az elvesztés fájdalmát.

Operatőrként melyik film áll legközelebb a szívedhez?

Több is van. A Lágy esőt és a Másik Magyarország című 
dokumentumfilmet, a Levél Istenhez és a Hivatal című filmeket is nagyon 
szerettem. Vagyis minden film, amit elvállalok, amit leforgatok, abba kicsit 
beleszeretek, és teljes erőbedobással csinálom. Így tudok csak elégedett
lenni. Éppen ezért kevesebb is a munkám. A film világára nagyon jellemző, 
hogy akkor hívnak, ha azt a világot akarják viszontlátni, amit te képviselsz.

Tavaly több díjat is kaptál,  az év operatőrének is téged választott a 
szakma. Mennyire hatnak számodra inspirálóan a díjak?

Fontosak számomra. Világéletemben kishitű ember voltam, a 
visszaigazolások megerősítenek. Jólesett, hogy tavaly a szakma azt
gondolta, 2014 legjobb operatőre Dobos Tamás. Ugyanekkor nyertem 
meg a kisjátékfilm kategóriát a Levél Istenhez című filmmel, a Terápia 2
fényképezéséért pedig Herbai Mátéval együtt kaptunk díjat a tévéfilm
szekcióban. Arra számítottam, hogy az egyiket biztosan megnyerem, 
mindkettőt sikerült. Az est végén hiredették ki, ki lett a legjobb operatőr. 

the characters. I then did the pictures on glass negatives, which appear 
as memories in the film. It was an incredibly exciting challenge. Apart 
from that, I’m involved in the preparation of a feature length movie. It’s a 
story from World War II. , which we are writing with director Dénes Nagy. 
Previously I shot Soft rain with him, which I also liked a lot. And it was 
successful too, even making it to Cannes. Now we work together again, 
though we still are only in the early stages. We still have to invest a lot 
of energy and time … Then in two years we might have 40 days to shoot 
continuously. That’s where you give everything you got, concentrating on 
nothing else, wrecking your relationship, losing weight, getting trashy and 
finally sinking into depression. Because once it’s finished, you start missing 
it the most. The depression after a movie is an incredible thing.

Can you get used to it?

No, you can’t. It’s really painful.
Well you do have quite a few films in your resume already.
You can’t get used to it, because for 40 days, literally everything revolves 
around you. You put in all of the energy you have, and the emptiness that 
follows, the lack of creativity and thinking, which of course feels nice and 
relaxing at first, starts eating you up in no more than 2-3 days after the 
project is finished. During the shoot so many experiences pile up, which you 
don’t even realise at the moment, and when it’s all done, you start feeling 
pain of losing it all hits you hard.

Which movie is closest to you as a director of photography?

There are several. I’m really fond of Soft rain, the documentary titled The 
other Hungary, A Letter to God, The Office.

Meaning that all films you participate in, you also fall in love with a little,
and work on it with total commitment, and are satisfied with the result?

Yes. For this very reason I have less work. In the world of cinema, one is 
typically called when they want to see the world you represent.
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Ahogy ott ültem, arra gondoltam, milyen jó lehet majd annak, aki átveheti 
a díjat. Eszembe sem jutott, hogy az én is lehetek. A díjat Koltai Lajos adta 
át, és a zsűriben olyan emberek voltak, akik számomra nagyon fontosak és
hitelesek.

Rengeteget dolgozol. Reklámfilmeket, videoklipeket is forgatsz, legutóbb a
Bin-Jip zenekarnak, fotózol...

Igen, széles a spektrum, de van egy halmaz, amibe ezek mind beletartoznak.

Marad időd a magánéletre?

Nincs családom, kapcsolatban élek. Terveim vannak, szeretnék 
családot és gyerekeket is. Itt az ideje. Csak az a baj, hogy nem állok 
jól a kompromisszumokkal. Lehetnék nyitottabb… Közben pedig azt 
gondolom, hogy amit az élet egyik oldalon ad, a másikon… Nagyon 
szerencsésnek tartom magam. Hihetetlen az az út, amit bejártam, egy 800
fős faluban születtem Borsod megyében, és onnan idáig jutottam. Nem
tudok efelett szemet hunyni, számomra ez nagyon fontos. Sokszor azt 
érzem, csodálatos dolog.

Gyakran megfordulsz otthon?

Igen. Édesanyám egyedül él tíz éve, de szerencsére jó egészségben. 
Gyakran hazajárok hozzá, és vettem egy kis házat is közel oda, ahol 
születtem. Ott töltődöm fel. Egy nap is elég hozzá. Kitisztít, feltölt
energiával. Mezítláb a földön…

Last year you received several awards, and even were chosen by 
professionals as director of photography of the year. How much do these 
prizes inspire you?

They are important to me. I’ve been a defeatist my entire life, and these 
confirmations give me strength. It felt good to know that those in the trade 
thought, the best director of photography in the year 2014 was Tamás 
Dobos. At the same time I won in the category short film, with A Letter to 
God, and for the photography of Therapy 2 we received an award together 
with Máté Herbai in the category television. I was expecting to win one of 
them, but in the end, we took both. Then when the evening was near the end, 
the best director of photography was about to be announced, and I thought 
to myself, how good it must be to stand up there, and how happy the one 
receiving the award will be. I didn’t even consider that it could be me. The 
award was presented by Lajos Koltai, and the entire panel of judges was full 
of authentic people who are extremely important to me.

You obviously work a lot. You also shoot commercials, music videos, last 
time for the band Bin-Jip, and you do photo shoots…

Yeah, that’s a broad spectrum, but there’s a special set, where all these 
things fit in.

Do you have any time left for a private life?

I don’t have a family, but I do live in a relationship. I have plans, I would 
like to have a family and kids. It’s about time, the only obstacle being my 
relationship to compromising. I could be more open … meanwhile I think, 
what life gives with one hand, the other… I consider myself a very lucky 
person. The journey I travelled is incredible. I was born in a village in 
Borsod, with 800 residents, and I got this far. I just can’t ignore this, and it’s 
very important to me. I often feel what a beautiful thing this is.

Do you visit home often?

Yes. My mother lives all by herself since 10 years, fortunately in good 
health. I visit her often, and I also bought a house near the place where I 
was born. That’s where I recharge. Sometime one single day is enough. It 
clears my head, and refills me with energy. Barefoot on the ground…
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