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Bevezető  
 
 

 

Dolgozatomban a táncfotográfia témakörét dolgoztam fel, részben külső források 

felhasználásával, részben pedig saját gyakorlati tapasztalataim alapján, táncosként és fotósként. 

Témaválasztásomban elsősorban az motivált, hogy rendszerezettebb képet kapjak a 

táncfotográfia elméleti és gyakorlati hátteréről. Úgy éreztem, hogy eddigi munkám során szinte 

kizárólag az ösztöneimre hallgatva állapítottam meg, hogy mitől jó egy fotó. Nem volt egy 

tudatos szempontrendszer, ami alapján beszélni tudtam volna arról, amit csinálok. Ezzel a 

dolgozattal tehát nem csak új dolgokat akartam felfedezni, hanem egy már meglévő ismeretet 

tudatosabbá tenni. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy mitől lesz egy kép dinamikus? 

Hogyan tud egy mozdulatlan táncfotó mozgást közvetíteni?    

A szöveg megírása során három szemszögből vizsgáltam a különböző témákat: mint fotós, 

mint táncos és mint szemlélő. Úgy gondolom, hogy egy táncfotó nagyban ennek a három félnek 

az együttműködésétől függ. A három szemszögnek megfelelően három nagy téma köré építettem 

a dolgozatot: I. Kompozíció, II. Idő és III. Mozgás. Bár mindegyik szemszög teret kap a témákon 

belül, én mégis minden fejezetben egyet emelek ki.  

Így, az első fejezetben (Kompozíció) leginkább a szemlélő reakcióival foglalkozom. A 

szem alapvető működése mellett, azt járom körül, hogy milyen kompozíciós megoldásokkal 

tudja az alkotó befolyásolni a szemlélés módját, és a szemlélés hogyan válhat az alkotási 

folyamat részévé. 

A második fejezetben az idő problematikáját vizsgálom. Itt leginkább a fotós szempontja 

érvényesül. Különböző alkotásokat elemzek, melyekben a fotós egy mozdulatlan képpel vagy 

képsorozattal fejezte ki az idő múlását.  
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A harmadik fejezetem a táncosra és a mozgásra fókuszál. Táncstílustól függően vizsgálom 

a mozdulatok csúcspontjait, és ezeknek jelentőségét fotós szempontból. Nem csak a táncos, de a 

fotós mozgását is elemzem. Mit jelent egy fotós számára ráhangolódni a táncosra?  

A három nézőpont sok helyen találkozik. Ezeket a pontokat beszélgetésekként is el lehet 

képzelni, ahol mindig egy fél dominál, a másik kettő — bár kissé a háttérbe szorulva —

jelenlétével mégis befolyásolja a beszélgetés menetét.  

Szakdolgozatom fejezeteit nagyrészt saját megítélésem szerint, és tapasztalataim alapján 

építettem fel. A felhasznált irodalom jelentős része általános fotóelmélettel foglalkozik, melyet 

saját témámra vetítettem. A felhasznált képanyagot internetről töltöttem le (lásd képjegyzék).   
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I.  Kompozíció 

 

 

A kompozíció minden tudatos döntést magában foglal, ami a képkészítés első lépésétől 

az utolsóig tart. A folyamat első lépése a téma kiválasztása; ezt egy válogatás követ, ami 

meghatározza a keretbe foglalt elemeket; majd elemzés és szerkesztés után a kész kép a 

befogadó kezébe kerül1. A kompozíció a fotós egyéniségének a kifejezőeszköze, hiszen egy 

adott szituációban, a megtanult vagy ösztönös módszereket rugalmasan alkalmazza. Fontos, 

hogy gazdag eszköztára legyen, de gyakran egyetlen eredeti ötlet felülmúlhatja a már jól bevált, 

rutinos megoldásokat. A fotós döntéseit ebben a fejezetben a befogadói oldalról elemzem, mert 

elsősorban a tudatos kompozíciós folyamatoknak a lecsapódása érdekel — az ahogyan ezek a 

szemlélőre hatnak. A befogadó szerepe azért jelentős, mert szemléletével, értelmezésével újra 

komponálhatja a képet.              

 „A komponálás nem más, mint térszervezés.“2 A fotós a világ egy részletét kiemeli és 

bekeretezi. A bekeretezett terület — tehát egy fotó térbeli kiterjedése — a fotografikus tér, amely 

folyamatos kölcsönhatásban áll a benne megjelenő formákkal. Ezt a kölcsönhatást a befogadó a 

formai egyezések és kontrasztok által érzékeli.  

 A fotós manipulálhatja a kép egyensúlyát a fotografikus tér kezelésével — elfordíthatja, 

sűrítheti, tágíthatja. Bár nem mindig tudja befolyásolni a formák valós helyzetét, képes úgy 

bekeretezni, hogy azok új jelentést közvetítsenek.  

 Létezik-e olyan kompozíciós módszer, amellyel aktívabbá tehetjük a szemlélés 

folyamatát? Milyen formák tudják a legerőteljesebben közvetíteni a tánc dinamikáját? Milyen 

nézőpontok segítik a mozgás érzékeltetését? 
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I./1.  Mozgásban tartott tekintet  

 

 Egy kép szemlélése alatt szemünk kisebb ugrásokkal halad végig a látványon, az 

érdekesnek vélt pontokon egy ideig megakad, majd átugrik egy másik figyelemfelkeltő pontra. 

Az állomások közötti utazásokat szakkádoknak nevezik, idejük alatt (kb. 20 miliszekundumig) 

szinte szünetel a látás. Az állomásokon való tartózkodást fixációnak hívják. Ekkor jut el a 

legtöbb információ az agyba. A szem mozgatására azért van szükség, mert a retina középső 

részében sűrűsödnek a látóideg-végződések, így itt a legélesebb a látás3. 

                          0. 

 Alfred L. Yarbus 1967-es tanulmányában láthatóvá tette a szem “letapogatási” útvonalát, 

vagyis egy kép szemlélése közbeni szemmozgásokat. Emellett azt is kimutatta, hogy ezek a 

mozgások irányíthatóak, ha a szemlélőnek a kép bizonyos részleteire vonatkozó kérdéseket  

teszünk fel. A kutatások bebizonyították, hogy előzetes instrukciók híján, emberenként eltérnek 

ezek az útvonalak. Az első útvonalhoz viszont többször visszatér a szemlélő, így tudatalatti 

folyamatai, egyéni szemlélése és érdeklődése nagyon hamar kirajzolódik. 

  Ha igaz ez, és valóban manipulálhatók az útvonalak, vajon milyen vizuális megoldásokkal 

lehet vezetni a szemek mozgását? Mi az, ami a legjobban vonzza a tekintetet egy táncfotón?  
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                     1. 

Az első fotón (1.) a szemnek nem kell erőlködie az alakok háttértől való elkülönítése miatt. 

A sötétségből szinte kiemelkednek a világos tütük és viselőik. Nincsenek színek és tárgyak, 

melyek elvonnák figyelmünket. Szemünk egyik lányról a másikra vándorol. De vajon mi a 

képnek a mondanivalója, mely nem csak a szemünk, de a tudatunk számára is érdekes lehet?     

Az emberek ösztönösen az arcokat figyelik meg először, hiszen az arc hordozza a legtöbb 

információt az egyénről4. A képen rendkívül erőteljesek a tekintetek irányai, melyek vonalakat 

rajzolnak a térben és az alakok közötti viszonyra is utalnak. A jobb oldalon a két lány között egy 

lezárt vonallal találkozunk, de titokzatosabbak a kifelé vezető útvonalak. A kép középső 

sávjában, felülről lefelé, négy emberen keresztül vezeti a szemet a tekintetek iránya, majd 

teljesen kivezeti a kép szélein túlra. A fotó, ezzel az egyszerű megoldással, kérdéseket vet fel a 

szemlélőben: vajon mit néznek, a többiek miért nem néznek oda, stb. A testtartások is 

elgondolkodtatják a befogadót. A bal felső sarokban nem csak a fej, de a végtagok iránya is 

kiemelt szerephez jut. Míg a többiek ülve helyezkednek el, ő feltehetően egy lépéssort gyakorol, 

akár egy – a képen kívül elhelyezkedő – mesterrel egyeztet.  

 A fotó nem a mozdulatok erejétől dinamikus, hanem a felmerülő kérdésektől, a titkoktól, 

melyekre csak spekulatív válaszok adhatóak. Gondolataink mozgásokra kényszerítik a szemet, 

mely újra és újra visszatér a hét alak viszonyának vizsgálatához. 
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I./2.  Formai elemek és a fotografikus térhez való viszonyuk 

 

 Mikor a fotós belenéz a fényképezőgép keresőjébe, meghatározott és éles vonalakkal 

dolgozik, nincs íves vagy kör alakú kivágás. Egy üres téglalapba vagy négyzetbe helyezheti 

kiemelt tárgyát. A befogadó szeme automatikusan ehhez a kerethez viszonyítja a közrefogott 

területen – a fotografikus térben – látottakat. Egy fix pontból nézve, az elemek formáját 

meghatározzák a kontúrvonalai5. Azért látunk vonalakat, mert az agyunk és a látórendszerünk 

leegyszerűsítik a látottakat. Agyunk az állandó tónusú területeket figyelmen kívül hagyja, és 

erősebben megmutatja az elemek széleit6. Ezek a kontúrvonalak kölcsönhatásba kerülnek a fotó 

oldalaival.  

         2. 3. 

A második felvételen (2.) a legerőteljesebb vonal a két kar által meghatározott függőleges. 

Bár a karok ellentétes irányba mutatnak, mégis együttesen hangsúlyozzák a hosszanti oldalak 

erejét és felfelé törekvését. A talaj alátámasztja ezt a vonalat, ezzel egy stabil, biztonságos 

érzetet kelt. 

Mivel az emberek látómezeje horizontális, ezért könnyedebben tekintenek végig egy 

vízszintes vonalon7. A jobb oldali (3.) képen nagy felületen érintkezik a test a talajjal. Ez a 

biztonságos földközeli állapot kiemeli a test súlyát és a vízszintes oldalak nyugalmát. 
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A vízszintesek és függőlegesek viszonylagos stabilitása és ereje a gravitációhoz kötődő 

szimbolikus viszonyukból fakad8. De vajon milyen vonalak és formák tudják megtörni a 2-es és 

3-as képpel illusztrált biztonságérzetet?  

         4.     5. 

 A kalapos figura (4.) testének nagy része egyazon diagonál vonalon helyezkedik el.  Annak 

ellenére, hogy legalább hat (különböző irányba mutató) vektort9 lehetne berajzolni a képbe (1. 

kalap, 2. sál, 3. táncos bal keze, 4. kabát jobb széle, 5. táncos bal lába, 6. táncos jobb lába), 

mégis a leghosszabb megdőlt vonal iránya az, ami a leghangsúlyosabb. A diagonál esetében 

nincs semmi kapaszkodó, semmilyen biztos alátámasztás, ezáltal labilis és bizonytalan állapotot 

fejez ki. Hogyha ezt az átlós vonalat fel lehetne ruházni emberi tulajdonságokkal, azt mondanám, 

hogy önálló akarattal rendelkezik, más utakon jár, mint, amit elvárnak tőle. 

 A nyugati kultúrában az olvasás kapcsán hozzászokott a szem a bal felső saroktól a jobb 

alsóig való pásztázáshoz10. Itt tehát az instabilitás mellett, a tekintet megszokott útvonalának 

keresztezése is feszültség keltő, hiszen az átlós vonalunk a bal alsó saroktól a jobb felsőig halad. 

 A duettről készült fotón (5.) több átlós vonal összekapcsolódását látjuk, ahol az éles 

törések és a testrészek kölönböző irányokba mutatása élettel tölti meg a képet. Ezek a vonalak 

szinte lepattannak az oldalakról, rendkívül jól vezetik a tekintetet. Hogyha képzeletben 
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függőleges irányban folytatjuk a cikk-cakkos vonalat, akkor egy ritmusos és mozgalmas mintát 

kapunk. 

 Idáig csak egyenes vonalakkal foglalkoztam. A görbe talán a legtöbb feszültséget kelti a 

kerethez való viszonyulás tekintetében. Egy táncos mozgása, legtöbbször irányváltoztatásokkal 

jár. A görbe is így viselkedik: egy vonal, ami folyamatosan változtatja az irányát11. A legjobban 

hosszú exponálással készült képeken láthatjuk az íveket, melyeket a test bejár a térben. Ilyenkor 

kirajzolódnak az átmenetek az egyes végpontok között. (A hosszú záridővel való fotózást 

bővebben a II./3. részben  fogom tárgyalni.)  

 Ennél az 1930-ban elkapott felvételnél (6.), az a kérdés merül fel bennem, hogy miért esik 

jól a szemnek íves alakokat vagy mozdulatokat nézni. Az emberi test alapvetően gömbölyű, a 

laposabb szakaszok végei minden esetben lekerekítettek. A bolygók vonalai, a folyók 

kanyargása, a felhők formái, az állatok és a növények alakja, mind-mind íves utakat járnak be. 

Hogyha valaminek íves a felszíne, még ha mozdulatlan is, egyfajta mozgást sugall. A nyelvben 

is több olyan szó van, melynek jelentése valamiféle görbével vagy íves mozgással függ össze. 

Ezek általában pozitív töltetű, mozgást, könnyedséget kifejező szavak (gördülékeny, folyékony, 

ringó, hullámzó stb.). Míg a cikk-cakkos vonalnál folyton beleütközünk az irányváltási 

pontokba, a görbe esetében teljesen akadálymentesen pásztáz végig a látottakon a szem. A 

férfias, erőteljes diagonálhoz képest, az ívek inkább lágyak, finomak és kecsesek. 

                      6. 
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I./3.  Feszültséget keltő  nézőpontok 

 

 A fotográfusok a világ egy részletét keretezik be. A keret által közrefogott terület kitöltése 

nagyban a fotós egyéni látásmódjától függ. Közelíthetnek a kerettel a fotó témájához, de 

távolabbról is szemlélhetik, megdönthetik, vagy elforgathatják azt − mozgatási lehetőségük 

határtalan. (Természetesen nagy, súlyos gépekkel, állvánnyal csökken az alternatívák száma.) 

Ilyen mozgatással egy pillanat alatt változhat a térbeli elemek egymáshoz való viszonya,   

valamint formájuk és mozgásuk észlelése. A fotós érintetlenül hagyja a világot, viszont teljesen 

új értelmet adhat egy szeletéről.  

   
7.                                                                                                                                                     8. 

 A bal oldali (7.) fotó nézőpontja annyira egyedi, hogy a befogadó csak találgatni képes, 

hogy mi az ugró fiú pontos térbeli helyzete. Fotótechnikailag megoldható, hogy távolabbnak 

hasson a talaj, így elképzelhető, hogy onnan ugrott fel. Bár a fotós az ablakok szintjénél 

feljebbről fényképezett, a táncos szinte oldal irányból van elkapva. Ekkora ugráshoz legalább 

egy ugráló asztal segíthette volna hozzá a fiút. Második ötletként felmerül, hogy a táncos 

valahonnan leugrik. Viszont ilyen kockázatos ugrásokra még egy próbán is odatekint a 

próbavezető vagy egy lelkes zenész, itt egy árva lélek sem nézi képünk főszereplőjét. 
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Lehetséges, hogy nem is a látható, hanem egy magasabb szintre érkezett, ahol a fotós feltehetően 

állt. A nézőpont megválasztása annyia extrém, hogy percekig lehet töprengeni a fotó  

létrejöttének körülményeiről. A perspektíva miatt eltorzulnak a valóságos arányok és a tér egyes 

elemei összetolódnak12. A fotó dinamizmusát tehát leginkább a nézőpont megválasztása 

eredményezi.  

 A 8. kép közel sem ennyire eseménydús. A térbeli helyzet szintén kérdéses, viszont a test 

formái meghatározóbbak. A fekete tütü előtt a világos lábak kontúrvonalai felerősödnek. 

Szemünk akár szeparáltan is tudja látni a két lábat. A fekete részek egybeolvadása miatt elég 

hamar ki tudjuk kapcsolni az agyunk által összekötött területeket (a hunyorítás segít). A létrejött 

kép leginkább két kisebb emberi csont találkozására emlékeztet. A szoknya kör alakja még 

inkább segíti az asszociációt, hiszen az ízületi tok is hasonlóan fogja közre a csontokat. A 

provokatív tartalom mellett, a kép egy absztrakt síkon is mozog, mely teljesen más értelmezésre 

ad lehetőséget.      

 A témán és a formán kívül, a táncos és a fotós térbeli helyzete sem egyértelmű. 3 

lehetséges helyzetből készülhetett a kép. Az első elég bonyolult, ez a felülről fotózás. Ha a 

táncos a kezein áll, vajon hogy kerülhet a fotós pontosan fölé? Az alulról fotózás egy kicsit 

egyszerűbb. Hogyha a táncos valamiben megkapaszkodik és lóg a levegőben, akkor már 

könnyebb a fotós dolga. Ebben a helyzetben a táncosnak van izzasztó feladata, kivéve, hogyha 

oldal irányban meg tudja támasztani a lábait. Az összes szempontot figyelembe véve, a 

legvalószínűbb az álló helyzetből fotózás. A táncos egy állóspárgát csinál (jelen esetben a jobb 

lábán állva) és teljesen a szoknya mögé rejti a felsőtestét. Mivel semmilyen támpontot sem nyújt 

a kép, a következtetést inkább a technikai kivitelezhetőség alapján vonhatjuk le. 
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I./4.  Merész képkivágások 

 

 A fotografikus térben nem szükséges egy mozdulatot teljes egészében megmutatni. Egy 

ügyes kivágás kiemelhet olyan részleteket, melyeket távolabbi szemszögből észre sem vennénk. 

Akár testrészeket is levághatunk a képről, nem fog torz hatást kelteni, mivel az agy képes a 

látottakat kiegészíteni a kép határain túl. 

             9. 

 Az első példa esetében (9.) a táncosok egy íven haladva, összekapaszkodva mozognak. A 

szélső jobb oldali alakból már csak a kapaszkodó karok látszódnak. Jelen esetben a lendületesség 

hatását – a mozdulatokon kívül – az kelti, hogy képzeletünkben akár a végtelenségig is 

folytatódhat a lánc.  

 A pszichológiában az alaklélektan (Gestalt-pszichológia) foglalkozik alakzatok 

észlelésével, az egész és a részek viszonyával. Egyik alapelve (a folytonosság elve) szerint, 

bizonyos irányba mutató tárgyakat hajlamosak vagyunk úgy látni, mintha azok az adott irányba 

továbbhaladnának13.  

 A fotó dinamizmusát a kétirányú meghosszabbításon (1. a lánc folytatása , 2. a vezető alak 

haladási irányának meghosszabítása) keresztül a szemlélés folyamata szüli.     
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        10. 

 Korniss Péter fotójánál (10.) nem a kiegészítésből adódik a mozgalmasság. A hangsúly itt 

az aktív képelem kiemelésén van. A kép kivágása egy olyan területre vezeti a figyelmünket, amit 

talán nem tekintenénk fontosnak, vagy észre sem vennénk egy távolabbi szerkesztésnél. A 

látvány csupán a mozdulat következménye, ezzel közvetíti a tánc gyorsaságát. Több táncfotónál 

a mozgás utórezgései vannak elkapva: lebbenő ruhadarabok; égnek álló hajak; dőlő, repülő 

tárgyak a táncos körül. A test lehet szobor-szerű, mégis észlelhető a mozgás ereje a 

következményekből. 

 Merészebb kivágásoknál a test töredékei szinte önálló képelemként funkcionálnak. Lois 

Greenfield New York-i táncfotós felvételeire jellemző a határvonalak bátor meghúzása. 

Misszióját a következőképp fogalmazta meg egy interjúban14: 

 

„Egyre kevésbé érdekelt a koreográfia értelmezése, viszont egyre jobban az, hogy a táncosok 

testét kompozíciós elemként használjam fel, amely saját kialakuló művészi elgondolásaimat 

szolgálja. (…) A táncos mozdulatának véletlen levágása és a térnek az objektív általi radikális 

összenyomása új képi nyelvhez vezet, amely elfogadja a töredékesen megjelenő testeket a 

kompozíció szerkezetének lényeges jellemzőjeként.“ 
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       11. 12. 

Kiegészítés és a levágott végtagok meghosszabítása itt is megtörténhet, viszont ebben a 

formában erősebbek az alakok látható formái, a mozdulatok közötti kapcsolatok, és az adott 

négyzetes képmező kitöltése. A 11. képen szinte minden vonal szerepel, mellyel a I./2. részben 

foglalkoztam. Ezek nem csak a kép széleivel, de egymással is kölcsönhatásba kerülnek. A 

legfelső ugró alak lábai kombinálják a nyugodt vízszintest az energikus diagonállal. Együttesen 

egy csúcsával lefelé mutató háromszöget képeznek, ami a kép közepe felé vezeti a tekintetet. A 

jobb felső sarokban sem a kifelé kiegészítés a hangsúlyos, mivel a férfi tekintetének iránya az, 

amit elsősorban a szemlélő követ. A bal oldali teljes alakkal együtt szinte keretezik a képet. 

Tekintetünk különböző útvonalakat járhat be, de egészen biztos, hogy eljut a középen ugró hölgy 

alakjához. 

A jobb oldali fotón (12.) az ugró alak tekintete és nyújtott végtagjai mind a félbevágott test 

felé mozdulnak. A néző figyelme nem szalad ki teljesen a képből kiugró alakkal, mivel a bal 

oldali figura hajlított térdének és a felfelé mutató karjának hosszanti vonala ellensúlyozza a 

figyelem kivezetését. A két táncos között szinte látható az energia, melynek útja íves vonalú (bal 

felső sarokból, jobb oldalra ki).  

A mozdulatok levágásával tehát a tekintet erőteljesebb vezetését érhetjük el, mely ismét  a 

kép  mozgalmasságát szolgálja. 
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I./5.  Játék a vizuális súllyal 

 

 Egy képzeletbeli függőleges felezővonal meghúzásával a fotográfiák szinte mérlegként 

működnek15. A képi elemek egyensúlyban tarthatják a kép jobb és bal oldalát, de az instabilitás 

érzetét is kelthetik. A szem és az agy folyamatosan ellenpontokat keres, hogy közelítsen az 

egyensúlyi állapothoz, ami harmóniát teremt. Eltérő súlyok és erők egymás mellé rendezése sok 

munkát ad a befogadói szemeknek. 

             13. 

 A táncórán/próbán készült felvételen (13.) két hangsúlyos szereplőt látunk és több kisebb 

kevésbé számottevő jelenséget. Ha képzeletben megfelezzük a képet és a teret, láthatjuk, hogy 

jóval több elem helyezkedik el a bal oldalon (lámpa, ablak, zongora, zongorista, mesternő). Az 

ugró alak végtagjaival is balra tendál, ezáltal rávezeti a tárgyakra és a személyekre a fókuszt. A 

bal oldalon legalább öt elem sorolható fel, míg a kép jobb oldalán csak egy tükröt látunk. A 

tükröződés, a mesternő frontális képe, az ablakok és függönyök visszaköszönése helyrebillentik 

a vizuális egyensúlyt. A végeredmény közel sem unalmas. Ebben segítségül szolgálnak a 

kontrasztok: a test és a tárgyak vonalai (test íves vonalú, a tárgyak-vízszintes és függőleges 

vonalakból állnak); táncos és a környezet színei (táncos világos ruhában van, a környezet 
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sötétebb tónusú); képzeletbeli alakzatok változatai (háromszög alakul a lámpa-tanár-táncos 

összekötéséből, minden más tárgyból négyzetek és téglalapok rajzolhatóak). 

 Mi történik akkor, hogyha nincs a másik oldalon kapaszkodó? Teljesen elbillen a kép, és 

szinte lecsúsznak az alkotóelemek a fotóról? 

            14. 

 A 14. képen valami mégis visszarántja a teljes elmozdulástól és elcsúszástól az elemeket. 

A fotón két erőteljes jelenséget lehet elemezni, szinte két különálló fotóként: a táncosok és a 

háttér képét. A táncosok pozíciója stabil és szimmetrikus, a háttér vízszintes vonalai is 

nyugalmat árasztanak. Feszültséget – ilyen összetevőkkel – csak elmozdított kompozíciós 

megoldással lehet kelteni. Mindkét képelem harmónikus és erőteljesen biztonságot sugall. 

Csupán ebből adódik a visszamozdulás? Hogyha közelebbről megfigyeljük a képet bizonyos 

szín- és árnyalatbeli változásokra lehetünk figyelmesek a háttérben. Ahogy közeledünk a fotó  

középpontjához, a fény egy világos gömbbé sűrüsödik. Ez az árnyalatbeli eltérés és folyamatos 

kivilágosodás folyamatosan visszacsalja szemünket a centrum felé. Ezen felül, a háttér csíkjai 

közül a legfelső három eltérő színű, mint a többi. Mivel ez a fotó tetején van, a táncosok pedig a 

legalján, a csíkok azonnal ellensúlyozzák a túlzott eltolódottságot. Természetesen ez sem oldja 

fel teljesen a szembetűnő vizuális feszültséget. A bal oldal üressége és a jobb telítettsége örök 

küzdelemre készteti a harmóniára törekvő befogadót. 
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II.  Az idő  problémája  

 
 
 
 Az idő múlását nem látjuk, nem halljuk, és nem érezzük közvetlenül. Vizuális szinten egy 

jelenség térbeli helyzetének a változása időbeliséget jelez16. Így egy táncos mozdulata is kifejezi 

az idő haladását. A fényképnek viszont nincs időbeli kiterjedése, nincs eleje, közepe és vége17. 

Valójában nem tud történeteket mesélni, egyetlen pillanatát tudja csak rögzíteni a történéseknek. 

A befogadó pusztán elmélkedhet, és történeteket gyárthat a lehetséges előzményekről és 

következményekről. 

 A fotók szinte álomszerű idősűrítésre képesek. A jól elkapott pillanatokban több van, mint 

egy sablonos fotóban. Mit jelent ez a több? Hogyan lehet idő nélkül térbeli változtatásokat 

visszaadni? Melyik az a pillanat, mely magába sűríti a szituáció lényegét? Létezik-e döntő 

pillanat? 

„Fényképezni annyi, mint egyetlen pillanatban, másodperctöredékben rálátni a jelenségre, 

annak egész bonyolult rendszerére, s fölismerni azt a formát, amely e jelenséget képileg kifejezi. 

Egyszerre kell a célra összpontosítani az agyunkkal, a szemünkkel és a szívünkkel.”18 

 

         15. 

                                                                                                Fotó és idézet: Henri Cartier-Bresson 
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II./1.  Az idő  megjelenítése képsorozattal 

 

 A fotográfia valós jelenségeket rögzít, tehát bizonyítja azok létezését. Feltalálásával több 

vitatott kérdést válaszoltak meg, többek között, hogy mikor van egy vágtató ló mind a négy lába 

egyszerre a levegőben, és hogy egyáltalán létezik-e ilyen pillanat. Többszöri próbálkozás után 

Eadweard Muybridge lencsevégre kapta a „repülő” pillanatot. Korábbi festményekkel 

ellentétben a fotókon tisztán kirajzolódott, hogy a ló teste alatt, hajlított helyzetben van mind a 

négy láb a levegőben, nem pedig a nyújtott pozícióban. Nem a fotós reflexei működtek 

kifogástalanul, hanem a módszer, amit kidolgozott a mozgás rögzítésére.  

           16. 

 Egy tucat egymás mellé állított kamera különböző időben való exponálása lehetővé tette 

egy mozgássor egész rövid fázisainak a kimerevítését. Ezeket a momentumokat a szabad szem 

nem látja, a fotókat viszont meghatározatlan ideig szemlélhetjük. Muybridge felfedezése egyben 

a mozgókép megszületését is jelentette. Minél rövidebb időközönként rögzített, annál 

folyamatosabb képet kapott a mozgás tér- és időbeli változásairól. Hétköznapi mozdulatokat, 

sportmozgást és táncot is analizált technikája segítségével.  
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17.                                                                         18. 
 
 A korabeli gépekkel ebből a tíz kockából (17.) csak egyet tudott volna lefényképezni.  

Ez valószínű a 6-os és 7-es kocka környékén történt volna meg, hiszen ott látható a mozdulat 

csúcspontja. Több géppel viszont olyan átmeneti pillanatokat örökített meg, melyek előkészítik 

vagy lezárják a mozgást. Ezek sokszor sokkal fontosabbak a mozgás szempontjából. Először 

láthatták lelassítva egy mozdulatsor folyamatát, először elemezhették indulásnál és érkezésnél a 

testrészek elhelyezkedését egymáshoz képest. Így, kiváló mozgás kutatási és tanítási 

segédeszközökké váltak a felvételek.  

 Muybridge kortársa, Étienne-Jules Marey 

fényképező puskájával 12 képkockát rögzített 

másodpercenként, melyek mind ugyanarra a 

fotóra kerültek. Kezdetben madarak repülését 

vizsgálta, írásait fotókkal, rajzokkal és 

diagrammokkal illusztrálta, később más állatok 

mozgásáról is készített tanulmányokat.                                                                                        19. 

 A leghíresebbel elemezni tudták, hogy hogyan esnek a macskák mindig talpra (18.). Fotóin 

több mozgás fázis egymásra lapolva látható, így kirajzolódik a mozgás térben bejárt útvonala. 

Míg Muybridge képei mindig egy alakot mutatnak, addig Marey az idő egy hosszabb szeletét 

sűrítette egy képbe. Emberi mozgás tanulmányain (19.) is megfigyelhető a test térbeli 

elmozdulása és annak időbelisége. 
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 Az idő múlásának vizualizációja 100 évvel később is intenzíven foglalkoztatja a 

művészeket. A lengyel származású Roman Opalka konceptuális festményei és fotográfiái 

fókuszában az idő gyorsítása, a halál közelgése és a repetitív tevékenységek állnak. 1965-ben 

egy végeláthatatlan folyamatot indított el. Détails (Részletek) című festménysorozatában (20.), 

kis méretű, növekvő értékű világos számjegyeket festett, vízszintes sorokban, fekete háttére. 

1965-ben az 1-es számmal kezdte, 2001-ben már több milliónál tartott. A háttereket évről évre 

egyre jobban világosította, mindig egy százalékkal több fehéret kevert a feketéhez. Célja az volt, 

hogy életben maradjon addig a pillanatig, míg teljesen fehér háttérre írja a számokat. Úgy 

kalkulált, hogy a 7777777 már ilyen hátteret kapna. Minden leírt számjegyet 1972 után hangosan 

kimondott, és a hanganyagot mangnószalagra rögzítette. Ezzel is a szükségszerű változást, a 

kétségbeesett monotonitást, és az elmúlást kívánta érzékeltetni. Az utolsó lejegyzett szám végül 

az 5607249 lett. 

20.    21. 

 Opalka minden dolgos nap után egy igazolványkép méretű fotót készített magáról (21.), 

teljesen naturális háttérrel, fehér ruhában. Így nem csak a Détails sorozattal bizonyítja az idő 

haladását, hanem a megörökített arcképeivel is. Vakmerő portrésorozatán az öregedés jelei egyre 

erősebben kivehetőek. Ha kiemelünk egy-egy fotót a sorozatból, akkor az arcokon nagyobb 

ugrásokban, felgyorsítva láthatjuk az idő nyomait. Az idő problematikájára Opalka életvitelében 

is reflektál, hiszen egész életében ezen a projekten dolgozott. 
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 Magyarországon az „egy fénykép nem fénykép” kijelentés a neoavantgárd fotográfia 

mottójává vált. A korszakból egy olyan fotográfust emelnék ki, akinek konceptualista 

„fotómozaikjai” még a digitális korszakban is ámulatba ejtően precízek. Munkájával teljesen 

egyedi vizuális világot hozott létre. Türk Péter apró képrészletekből állított össze egy nagy 

kompozíciót. Osztályátlag (22.) című művét 25 összevágott portréból illesztette össze egy nagy 

“átlagos” arccá. Az egyformán felosztott arcokból, kicsi részleteket kapott, melyeket a rájuk 

vonatkozó nagyobb helyre épített be. A kész mű összességében elnyomja a képtöredékek 

tartalmát, inkább az árnyalatok járulnak hozzá a kompozíció egészéhez. 

      22.  

 

 Jön a postás vagy hazatér a tékozló fiú (23.) című 

munkája már mozgást dolgoz fel. Egy közeledő alak 

mozgásfázisainak a szegmenseit egyesíti. A különböző 

szakaszok szinte egybemosódva jelennek meg. Egy 

perspektivikus kép rajzolódik ki, ahol felsejlik a távoli és a 

közeledő ember alakja. A tónusgazdagság segíti az alak 

térbeli elhelyezését, a méretbeli változások pedig jelzik az 

eltelt időt.                                                                             23.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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II./2.  A döntő  pillanat 

 

 Hogyha a fotós nem szeretne több felvételt készíteni egy témáról, akkor hogy találja meg a 

legproduktívabb pillanatot? Hogyha létezik ilyen, akkor az tényleg a többi fölött áll, és 

értékesebb náluk? 

 A döntő pillanat kifejezés Henri-Cartier Bresson nevéhez fűződik. 1952-es könyvének 

vezér gondolatát – miszerint nincs olyan dolog a világon, melynek ne lenne döntő pillanata – 

Cardinal de Retz 17. századi írásából kölcsönözte19. Az elméletet Bresson elsőként használta a 

fotográfiával kapcsolatban. Állítása szerint, minden eseménynek létezik egy kreatív pillanata, 

melyre rá kell éreznie a fotósnak. A képi alkotóelemek egyszerre állnak össze, egyetlen 

momentumban érzelmi csúcspontok és térbeli törvényszerűségek találkoznak. Az élet felkínálja 

ezt a pillanatot, lélegzet visszafolytva résen kell lenni, és gyorsan reagálni, mert ha elszalasztja a 

művész, akkor örökre elveszíti.  

     24.    25.    26. 

 Csillagászati jelenségeknél (nap- vagy holdfogyatkozáskor) történik hasonló összeállás. Az 

emberek türelmesen kivárják a pillanatot, majd lélegzetüket visszatartva, figyelmükkel 

fókuszálva, mozdulatlanul befogadják a varázslatos, múló pillanatot, mikor minden egybeesik. 

Ugyanígy hosszan elidőzve, fényképezésnél is ki lehet várni az utolsó láncszemet, hogy 

beérkezzen a képmezőbe, és jelenlétével erősítse a többi elemet.  
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 Egy mozdulatsor, egy koreográfia, egy táncest fotózása közben melyek lehetnek döntő 

pillanatok? Van olyan momentum, melyben a tánc, vagy az egész darab lelke tovább él?      

            
27.                                        28.                                                         29.          
                                                                                   
 Balettelőadásokat általában többször mutatnak be, mint modern vagy kortárs darabot. Így 

mérhető le igazán, hogy milyen képek lettek híresek, és melyek azok a sokatmondó fotók, 

melyekkel reklámozni vagy eladni tudták a koreográfiát. Egyetlen kép is képes párbeszédet 

kezdeményezni a publikummal és a globális táncközösséggel. 

 Maurice Béjart Tavaszünnep című műve az ősemberi társadalom egy meghatározó rítusát 

mutatja be: az ifjú férfivá, és a lány asszonnyá érését, majd a két személy egyesülését. A 

balettben a férfi és női kiválasztottak mágikus beavató szertartásai elevenednek meg20.  

 A mű koreográfiájáról és feldolgozásairól számos dokumentum készült az elmúlt 50 év 

során. Három fotográfus, közöttük Eifert János (29.) is ugyanazt a pillanatot emelte ki a 

balettből. Milyen elgondolásból választhatták ki ezt az egy momentumot?  

 A fotókon a félelmeitől menekülő ifjút látjuk, aki kiáltó hatású mozdulatokkal próbál 

kiemelkedni a tömegből. A drámai hatást az ellentétek váltják ki, mely a koreográfiában, a 

táncosban, a zenében, a fotósban és a befogadóban egyaránt jelen van. A koreográfia látványos 

ellentéte a hosszú sorba rendeződött csoport és a fellegekbe emelkedő egyén látványa. A 

kiválasztott mozdulata feszes, erőtől duzzadó és felfelé törekvő, míg a  tömeg – hatásos 

kontrasztot alkotva – a föld felé fordul, erős lefelé mutató karokkal. Sztravinszkij zenéje ezekben 

a pillanatokban éri el a csúcspontot, ezáltal gerjeszti a feszültséget mind a táncosban, mind a 
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nézőben. A fotós érzi a döntő pillanat közelgését: a háttérben az elrendeződött tömeg, a zene 

fokozódik, a szólista lendületet vesz és ugrik, ő pedig a csúcsponton kattint. Minden 

összerendeződött, és egy pillanatban egyesült. A kép erősen szimbolikus jellegű: múlt, jelen és 

jövő határai; zártság és szabadság ellentéte; a földhözragadt társadalom és a kitörni vágyó, 

szárnyaló egyén szembenállása. Valószínű, hogy ezek a mögöttes tartalommal ellátott viszonyok 

és a koreográfiai, zenei együttállások vezettek ahhoz, hogy több fotósnak is (egymástól 

függetlenül)  ez legyen a kiválasztott képe.  

 Táncstílus függő is, hogy melyik lesz a fotós által kiválasztott döntő pillanat. Balettben ez 

általában a mozdulatok csúcspontjánál keresendő, viszont modern, néptánc vagy kortárstánc 

területen eltolódnak a hangsúlyok. A mozdulatok tónusai, szintjei, dinamikái meghatározzák az 

exponálás időpontját.  

 Erre a kortárstánc mozdulatra (30.) a 

csúcspont kifejezést nem alkalmaznám. Egy olyan 

kifejező pillanatot sikerült Hapák Péternek 

elkapnia, ami rendkívüli módon közvetíti a 

mozdulat lazaságát, lendületét és súlyát. Nincs 

háttér, nincs díszlet, nincs tekintet, a tiszta 

mozdulat önmagában tárul elénk. Látszik, hogy 

egy folyamat kimerevített pillanatáról, és nem egy mesterkélt, beállított                               30. 

pózról van szó. A folyamatnak volt egy előkészítése és egy lecsengése. Feltehetően egyenes 

testtartásból indultak, onnan elég lendületet kaptak a karok. A lecsengésben pedig vagy egy 

fordulat következett, vagy álló helyzetben a karok lengetése és lecsillapítása történt. Azzal, hogy 

egy átmeneti pillanatot örökített meg a fotós, egy természetes mozzanatot emelt ki a 

mozgássorból. A tánc jellegét, a végtagok súlyát, a levegős mozdulatot, az ellentétes irányokat, a 

spirált hangsúlyozza. (Bővebben a III. részben írok mozdulati sajátosságokról.) 
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 Moholy-Nagy László 1932-ben publikálta A fotográfiai látást nyolc eleme című munkáját. 

Szabó T. Anna Népstadion metrómegálló21 című költeményében, nyolc verssel utal Moholy 

felosztására. A II/2. és a II/3. alfejezetem határán idézek a versekből, melyek tökéletesen 

megragadják a két fejezet közti különbséget. Az előző fejezetben (II/2.) olyan képeket 

elemeztem, melyekben egy kimerevített pillanatba sűrűsödött a fotós mondanivalója. A 

következőben (II/3.) pedig az idő egy hosszabb részlete jelenik meg egy fotón belül. 

                                               
„Gyors látás: pillanatfelvétel 

A zöldséges lány épp káromkodik. 

Csapzott hajáról lecsúszott a sapka. Egy 

öregasszony félig térdepel: az imént 

hasadt szét a nejlonszatyra. A lángosbódé 

párás ablakán át, kifelé tolják a nagy, 

tejfölös, zsíros lapótyát. Kutya szimatol. 

Tél van és délután. Nyirkos, ködös.” 

31. 

„Lassú látás: hosszú expozíció 

Az autók izzó, fényes csíkokat hasítanak a 

korán jött sötétbe. Tolongó tömeg torlódik: 

tolat vissza a lakótelep melegébe. Mentők, 

rendőrök forgó fényei szabdalják szét a 

lassított időt. Látni a százlábú tömeg felett a 

ki-be járó, párás levegőt.”                           32.                                                    
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II./3.  Mozdulatfestés időelnyújtással 

 

 Muybridge több felvétel egymás mellé állításával érzékeltette az idő múlását, Marey már 

egy képkockán belül ábrázolt mozgásfázisokat. Létezett egy ember, aki nem elégedett meg 

ezekkel a technikákkal. Nem akarta darabjaira törni a mozdulatokat, az egész folyamatot 

próbálta megjeleníteni. Ő Anton Giulio Bragaglia, a futurista fotodinamizmus kiemelkedő 

képviselője. Módszerét tömegesen elsajátították, és a mai napig előszeretettel használják a 

mozgás érzékeltetésére. Futurista fotodinamizmus kiáltványában (1911) erőteljesen elhatárolta 

magát elődei kísérleteitől: „Elnagyolt hasonlattal élve a kronofotográfia olyan órához 

hasonlítható, amelynek számlapján csak a félórákat jelölték; a kinematográfia olyan, amelyen a 

perceket is feltüntették, a fotodinamizmus számlapján pedig nemcsak a másodpercek, hanem a 

köztük zajló mozgáson belüli töredékek is látszanak."22 Szerinte egy teljesen új művészeti ágra 

talált rá, mely teljességében képes rekonstruálni a 

mozgást. Csak olyan mozdulat érdekelte, „amely 

érzetet kelt, aminek az emléke egyre ott lüktet a 

tudatunkban.” 23 

33. 

  

 Fotóit hosszú záridővel fényképezte, tehát a kép 

exponálása a mozgással megegyező ideig tartott. Stratégiája 

olyan új formákat ábrázolt, melyek a valóságban nem 

léteznek. Képeit festményekhez hasonlították, nem 

véletlenül, hiszen a mozdulat maga szülte mindkét művészeti 

ág alkotásait. Az íves utak kísértetiesen hasonlítottak korabeli 

festők dinamikus ecsetvonásaihoz.                                              34. 
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 A hosszú exponálás szerelmesei keresve sem találnának jobb témát a táncnál. 

Technikájukkal lehet a legérzékletesebben megmutatni egy mozdulat sebességét, irányát és 

útvonalát. Sem egy pillanatkép, sem egy videó nem képes ilyen látványt produkálni. 

            
 Mindkét példámban a néptáncos lányok forgása az, ami elmosódik. A fotósok keverik a 

kimerevített pillanat és a bemozdult fotók sajátosságait. Ezt egyetlen módszerrel érhetik el: 

egyes táncosok kitartanak egy pózt, mások 

pedig folyamatosan mozdulnak. Korniss 

Péter képén (35.) a férfiak egy pillanatig 

tartják a pozíciójukat, partnereik ezalatt 

virtuózan forognak mellettük. A leányok 

összemosódott ruhájuk és testrészeik által, 

szinte szellemekként vannak jelen a képen. 

                                                                                                                                                 35. 
 
 
 Eifert János felvételén (36.) egy körbe rendeződve forognak a lányok. Mivel a kör egy 

önmagába visszatérő alakzat, ezért a tánc végtelenségének érzetét kelti. Ezt a benyomást az 

alakok  elmosottsága is erősiti. A 

szoknyák „térbe festett” ívei kisebb 

körökbe rendeződve utalnak a mozgás 

gyorsaságára. A középen élesen 

kiemelt 3 lány a kör középpontjától – 

hajó propellerszerűen – kifelé, eltérő 

irányokba hajlik. A kép sodrásába 

gyorsan bele lehet veszni, a 

mozdulatok és az elrendeződés szinte táncra csábítja a befogadót.                                         36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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III.  Centrumban a mozdulat 

 

„Ha van illanó anyaga a művészeteknek, 

akkor a tánc valóban az. A táncelőadás 

varázsa, amelyben a koreográfia szépsége, 

a táncos szuggesztív egyénisége, a mozgás 

virtuozitása a zenével, díszlettel és 

jelmezzel együtt jelenik meg, a függöny 

legördülése után már csak elhalványuló 

emlékeinkben él tovább, majd kifakulva 

kihullik onnan is. A jó fényképpel azonban megőrizhető az élmény.”24     (Eifert János)            37.                     

Egy hatásos és energikus táncfotó elkészítéséhez, nem elég egy technikás fotós, kell egy 

ügyes táncos is. Itt nem csak a tánc technikára gondolok, hanem a kamera érzékenységre. 

Vannak olyan táncosok, akikkel a munka gördülékeny, és akikre a kamera egyszerűen rátapad. 

Van összefüggés a technikai tudás és a fotogenitás között?   

Hogyha megfigyelünk egy mozgássort, léteznek olyan momentumok, melyekre nem 

tudunk visszaemlékezni. Olyan gyorsan történnek az események, hogy az agy fel sem tudja őket 

dolgozni. Viszont egy fénykép képes megragadni és megőrizni jelentéktelennek tűnő, illanó 

pillanatokat is. Vajon milyenek azok a mozdulatok, melyek kimerevítve is közvetíteni tudják a 

mozgás dinamikáját? 

A táncfotók egy különleges párbeszéd eredményei táncos és fotós között. Ha egy 

előadásról beszélünk, akkor e folyamat irányítója a táncos. A térben helyet változtató táncosra, 

(az általában) helyhez kötött fotós reagál. Milyen technikákkal lehet ráhangolódni a mozgás 

hullámaira?  

Ezekre a kérdésekre a következő alfejezetekben igyekszem választ adni. 
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III./1.  A jól fotózható táncos 

 

  Mi állhat a „szeret a kamera” divatos vezérmondat hátterében?  

Valójában a fotós az, aki szereti a modelljét (vagyis, azt ahogy viselkedik a kamera előtt), de ezt 

a legtöbb helyzetben nem mondhatja ki ilyen egyszerűen, ezért ráfogja a kamerájára. Egy 

gyengébben sikerült képnél is egyszerű a beállításokra, vagy a rossz fényekre hivatkozni. 

Valójában legtöbbször annyi történik, hogy a fotóst nem inspirálja a téma vagy a modell. 

Visszatérve a vezérmondathoz, a fényképezőgépnek valóban van egy húzása. Egy előadás 

fotózása közben sokszor az volt az érzésem mintha átvenné a kamera az irányítást, és több táncos 

közül eldöntené, hogy kit figyel meg hosszabb ideig. Ez egy pár percig tartó, egyoldalú 

szerelem. A fotós az első jól elkapott pillanat után, egyre többet akar lencse végre kapni.  

 Mitől vonzza jobban a kamerát egy bizonyos táncos, mint a többi?  

Nem elsősorban a táncos külső megjelenése számít. A nehezen körülírható kisugárzás az, ami 

előidézi a vonzást. Számomra a kisugárzás a személy nyitottságát, az érzelmek kimutatását és a 

hiteles átélést jelenti. Ilyenkor a táncos már átszűrte saját belső világán a kívülről érkező 

instrukciókat. A mozdulat úgy mutatkozik meg, mintha a sajátja lenne. De nem magának táncol, 

hanem artikuláltan kifelé. Minden mozdulatnak meghagyja az idejét, nem túlél, hanem átél. 

Lélegzik a színpadon, uralja a környezetét, melyben otthonosan mozog.  

 Hadaró beszédet nehezen értelmez az ember, csakúgy, mint hadaró táncot. A hadaró ember 

beszédéből nem lehet kivenni, hogy hol különül el egyik mondat a másiktól. Ugyanígy a hadaró 

táncos is összemossa a mozdulatokat, melyek így nem tiszta íveket járnak be a térben. Nincs 

tudatában az összes testrészének helyzetével. Ez a kontrollálatlanság egyből szemet szúr egy 

fotón. Így a fotós, mikor pásztáz, ösztönösen vagy tudatosan odébáll, míg nem lesz „szerelmes” 

egy jól fotózható táncosba. Szépen kirajzolódik az összefüggés tánctechnikai tudás és 

fotogenitás között, hiszen több szabály esik egybe ezeken a területeken. 
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III./2.  Átmeneti pillanatok 

 

 A I/1.-es részben említett szakkádok (szem ugráló mozgása) és fixációk (szem fókuszál), 

most rávetíthetőek egy mozdulatsor fő elemeire. A fixációk a mozdulatok csúcspontjainak 

felelnek meg, a szakkádok pedig a megállók közötti, átvezető mozgásnak. Ezek az átmeneti 

folyamatok teszik gördülékennyé a táncot. Lassú, időben elnyújtott használatukkal a tánc 

folyamatossá és hömpölygővé válik; míg rövidítése és gyorsítása szaggatottá teszi a mozgást. 

Minden táncban jelen vannak az egyik pontból a másikba jutás ideje alatt. Amatőr és profi táncos 

között szembetűnő különbség, hogy az amatőr ösztönösen áthaladva, csak a végpontokra 

koncentrál, míg a profi tudatosan alkalmaz átmeneti megoldásokat. A legtöbb tánctechnikában 

nagy hangsúlyt fektetnek a mozdulatok előkészítésének, levezetésének és átvezetésének 

módszereire. Legtöbbször ezeken múlik a végpontok sikeressége is. Balettben például egy ugrás 

előtti térdhajlítás meghatározza az ugrás ívét és magasságát. Érkezésnél a tompítás, az energia 

lassú levezetése is több éves gyakorlást igényel. Ennek ellenére balett táncfotókon nem jellemző 

ezeknek a mozdulatoknak a megjelenítése. Más területeken viszont kiemelt szerephez jutnak. Ezt 

stílus- és értékbeli különbségek is meghatározhatják. A balettban a feszes és magas ugrások, 

magas lábemelések, spiccen forgások dominálnak. A sokat forgó, magasra ugró, tág, dinamikus 

táncosok jutnak kiemelt szerepekhez. Más területeken (főleg kortárstánc terén) más szempontok 

válnak hangsúlyosssá, leginkább a táncos személyisége, gondolatai, egyedi testhasználata és 

kreativítása. Az átmeneti mozdulatok ugyanolyan 

súllyal bírnak, mint a végpontok. Nem véletlen, 

hogy a fotósok ráéreztek a kortárstánc ezen 

jellemzőjére, melyet fotóikban igyekeznek 

bemutatni.                                                          38. 
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Fotótechnikailag kifejezetten nehéz elkapni az átmeneti pillanatokat, hiszen ilyenkor a táncosok  

nem statikusan állnak, hanem legtöbbször elég gyorsan mozognak. Ahhoz, hogy ez élesen 

jelenhessen meg a képen vagy sok fény kell, vagy nagyon jó technikai tudás és felszerelés. 

Minden fotósnak megvannak a saját (gyakran titkolt) praktikái, hogy milyen géppel és 

beállítással dolgoznak kevés fényviszony mellett. Hapák Péter ennél a képnél (39.) a fényt maga 

állíthatta be. Gyönyörűen kiemelte az érkezés egy 

fontos összetevőjét. A lábfej gördítése tompítja  

az ütközést, így lágyan és puhán érkezik a táncos 

a talajra. Pár lábujj még nem érinti a földet, így 

magában hordozza a továbbmozdulást. 

Kivágásával és kompozíciójával is erősíti az 

érkezés technikai jellemzőit. 

39. 

 Kővágó Nagy Imre (40.) a két pont közötti áthaladást örökítette meg egy próbafolyamat 

során. A táncosok testének egy része még a kiinduló ponton van, míg fókuszuk és egy-egy 

végtagjuk a következő állomás felé tendál. A legjobban a fiú pozíciója mutatja meg, hogy még 

ilyen szituációban is uralják testüket a táncművészek. A kifelé mutató, feszes tenyér és a más 

irányba tartó test bizonyítja a tudatos kontrollt. Az elöl lévő lány mozdulata a kiindulópontba 

„kapaszkodva”, de már a következőbe tekintve tartja életben a mozdulatot. A hajának lebbenése 

mutatja a gyors irányváltást. Ehhez 

hasonló felvételek kiváló segítséget 

nyújthatnak táncosoknak és 

koreográfusoknak egyaránt, hiszen 

tisztán megmutatják a valóságot, 

rávilágítva az esetleges hibákra.      40.                   
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III./3.  Off-balance helyzetek  

 

 Csúcspontnak és átmeneti mozdulatnak is tekinthetőek az off-balance helyzetek. A táncos 

túljut egy egyensúlyi helyzeten és instabil pozícióba kerül. Mivel ez igen látványos, sokszor 

törekednek a helyzetek kitartására (a gravitációval ellentétes irányba nyújtózva, visszatartják a 

zuhanást az utolsó pillanatig). Tökéletes fotográfiai pillanatok ezek, hiszen lelassulnak a 

mozdulatok, mégis dőlésben maradnak.  

 A 41-es fotón látványosak az ellentétes erők. A táncos még jobb karjával és lábával 

visszatartja az esést, de ez valószínű nem lesz elég a teljes talpra kerüléshez. Fejének a súlya és 

törzsének a dőlésszöge előrevetíti a földre kerülést. Bár 

lehet úgy is nézni a képet, mintha most emelkedne, és 

felhúzná magát. Ebben az esetben inkább átmeneti 

mozdulatról van szó, ahol már elég súly van a bal lábon 

a felemelkedéshez. A bal kar lazasága azonban inkább 

az első gondolatot erősíti: a kép készülése után, puhán 

földet ért a táncos.  

41.                                                                        

 A zuhanás előtt van egy utolsó pillanat, 

mikor még az egyik testrész érinti a talajt. Itt 

kerül a legközelebb a földhöz úgy, hogy még 

észlelhető mozdulatának a kiindulópontja. 

Fotográfiai bravúrnak számít erre az utolsó 

mozzanatra ráérezni. A 42-es kép készítőjének 

42.      sikerült kimerevítenie ezt a pillanatot. Az erős diagonál irányt véletlenül a színpadi fény is 

hangsúlyozza. 
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III./4.  Kiszámíthatatlan mozgás, improvizáció 

 

 Improvizációt fotózni hasonló figyelmet igényel, mint impovizáltan táncolni. Ezek olyan 

állapotok, melyekben mindenre felkészülten, bátran és kreatívan kell a szituációkhoz hozzáállni. 

Mind a fotósra, mind a táncosra egyaránt érvényesek Bresson szavai: „Oop! The Moment! Once 

you miss it, it is gone forever.” 25 Táncban, főleg több emberes improvizációban is gyorsan és 

rugalmasan kell reagálni a kialakult helyzetekre. Ezek folyamatosan élénkítik és mozgásban 

tartják a táncost. A fotósok sokszor próbálnak a táncosok fejével gondolkodni. Fix helyzetükből 

adódóan, gyakran előbb látják a kívánkozó szituációt, így már felkészülve várhatják a 

megvalósítást. Más helyzetekben viszont a „gondolkodás mentes” aktív figyelem a megfelelő 

hozzáállás. A gondolatokat elengedve, a fotós csak sodródik az eseményekkel, melyeket a 

véletlen alakít. Itt nincs sok idő a kompozícióra, – ha változik a fény – a gép beállítására. Ezért 

sokszor megesik, hogy a képről lemarad egy láb- vagy kézfej, mert a fotósnak túl gyorsan kellett 

reagálnia. Nem biztos, hogy hibának tekintendő, hiszen ezek is erősítik az improvizáció 

esetlegességének tükrözését. Mivel nem előre megkoreografált a mozgás, olyan pillanatokat 

kaphat el a fotós, melyeket nem lehet rekonstruálni (épp oda esett a haja, épp úgy gyűrődött a 

ruhája, stb.). A 43-as fotón, a férfi térdének és 

a nő vállának a találkozási pontja áll a 

fókuszban. Teljesen mellékes, hogy a 3 kézfej 

nincs egésszében megmutatva. A nő hosszú 

copfja, az élénk színek és a különös támasz 

helyzet sokkal inkább figyelemfelkeltőek.  

43.      Kontakt improvizáción belül ez a pillanat egyértelműen csúcspontnak tekinthető. A nő 

súlya eloszlik a férfi vállán és térdén. Mivel a távolba néz, teljesen biztos saját és partnere 

dolgában. Egy pillanatra „levegőhöz jut” a mozgás, teljes harmóniát teremtve a táncosok között.  
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 A 44-es képen egy aktív és egy 

passzív egyén van mozgásban. A fiú 

éppen mozgatja az ellazult lány karjait. A 

fiú szája össze van szorítva, ebből lehet a 

koncentrálásra következtetni. A lány 

teljesen átadja magát a történéseknek. 

Kisimult arca és laza végtagjai a bizalmat 

44.      sugározzák. A fotó kiválóan vezeti a tekintetet. Első az arcok „letapogatása”, mely sejteti 

a szerepeket. A karok középre helyezése miatt ez a következő megfigyelési pont, itt végleg 

értelmeződik, hogy ki a mozgató és ki a mozgatott. A fiú jobb karja hosszan elnyúlva előrevetíti 

a lány karjának a megemelését. Az átmeneti mozgásban a karok kereszteződései és találkozásai a 

testek egymásra hangolódását emelik ki. 

Improvizálni nem csak táncteremben és 

színpadon lehet, hanem például a szabadban. 

Élénk képzeletű táncosokkal öröm együtt 

dolgozni. A táncos kiszakad a megszokott 

próbatermi körülmények közül. A technikai 

tudás és a leleményesség keveredésével 

ötletes kompozíciók és  

45.      koreográfiák születhetnek. Kasza Gábor Plash című sorozatából emeltem ki ezt az egyet 

(45.), ahol a táncos mozdulat egy szokatlan helyen, és egy szokatlan tárggyal párosulva jelenik 

meg. Az eső mintha az ernyőből ömlene a táncosra, aki nem tud elmenekülni a vízzuhatag alól. 

Teljesen abszurd a kép. Olyan hatást vált ki a befogadóban, mint mikor visszafelé pörgetnek egy 

filmet, pedig itt időbeli játékra nincs lehetőség. A különös eredményben nagy szerepet 

játszhattak a szabadon improvizáló táncos játékai és ötletei. 
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III./5.  A fotós belső  mozgása 

 

 Akár színpadi, akár próbatermi táncfotózásról beszélünk, van egy ráhangolódási idő a 

fotózás előtt. Ha késve érkezik a fotós, és beesik a helyszínre, akkor kapkod és sokkal 

nehezebben helyezkedik bele a feladatba. Ha van ideje, akkor próbálgatja a beállításokat, 

megfigyeli a fényeket, és, ha van rá lehetősége, akkor a táncosokat is. Tehát, kell egy nyugodt 

kezdő állapot, melynek során a fotós bele tud illeszkedni az előtte álló eseménybe. Ez pontosan 

így van zenészeknél is, amikor hangszereiket hangolják koncert előtt. Táncosoknál ilyen a 

bemelegítés egy darab előtt. Így tud jól elindulni egy művészeti folyamat, és így nyílik 

lehetősége kibontakozni az előadás során. Ha figyelmesen előkészített a fotós terepe, akkor 

könnyedén meg tudja lépni a következő lépcsőt: a táncra/táncosra való hangolódást. Ehhez nem 

kell táncolni tudni, viszont ismerni kell az 

indulások, a megállások, a dőlések és 

ugrások előkészítését. A fényképezőgép 

keresőjén át, mélyen belehelyezkedve a 

mozgásba, szinte a táncossal együtt 

lélegezni. Ez egy belső mozgást vált ki 

benne, ami egy kicsinyített lekövetése a 

46.      táncnak. Hasonlít arra a reakcióra, amit egy jó, ritmusos zene vált ki belőlünk: bólogatunk 

a fejünkkel, dobolunk kezünkkel, lábunkkal, mintha segítenénk ezzel a zenészeknek a ritmus 

megtartásában, a zene továbbhaladásában. Koncerteken, a jó közönség folyamatosan tapsol, 

vagy táncol a zene ritmusára. Vannak zenészek, akiket ez kifejezetten inspirál, és ettől 

felszabadultabban játszanak. Egy táncosnak ezt elég nehéz érzékelnie, hiszen csöndben van a 

közönség. Ennek ellenére, ahogy a táncosoknak, úgy a nézőknek is van kisugárzásuk, ezért a 

darabhoz való hozzáállásukat gyakran lehet érzékelni. Visszakanyarodva a fotózáshoz, a fotós 
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ráhangolódása során igazi követője lesz a kiszemelt táncosnak. Minél gyorsabban tudja 

lekövetni, annál gyorsabban tud reagálni a fontos pillanatokra. Ehhez persze az is kell, hogy 

lelkesítse a tánc. Ha nem érinti meg közelről, akkor a képek is üresek lesznek. Fontos az első fél 

óra. Ha ebben az időintervallumban nem születik jó kép, akkor ez lehangolja a fotóst, aki egyre 

kevesebb kapcsolódási pontot talál a darabbal. Viszont, ha elkapott pár jó pillanatot, akkor úgy 

érzi, hogy sikerül követnie a tánc lélegzését, lelkesen, szorgalmasan tovább kattintgat, és egyre 

jobb képeket készít. Táncosok és fotósok között is egyfajta tánc jön létre. Ennek a táncnak van 

egy megvilágított irányítója és egy halk, rejtőzködő követője. Az ügyes táncosok nem is sejthetik 

hány fotós (vagy néző) járja velük együtt a táncot. Titkos hódolóként minden lépésüket lesve, 

belső párbeszédet folytatva, együtt mozdulva. A témát Robert Capa szavaival zárom:  

 

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.”26 

47. 
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Konklúzió  

 

Szakdolgozatom végéhez érve, úgy érzem, sok új szempontból bővült eddigi tudásom a 

táncfotózással kapcsolatban. Bár évek óta aktívan foglalkozom táncfotózással, mégis hiányzott 

egy elméleti háttér, amihez kapcsolni tudtam volna ezt a tevékenységet. Megismerkedtem egy 

általánosabb szakmai nyelvhasználattal, amit később saját képeim elemzésénél is fogok tudni 

használni. Természetesen ebben a szövegben is, közvetett módon saját fotós tapasztalataimnak is 

igyekeztem helyet adni.    

 Témáim közül, az idő kérdése volt számomra a legizgalmasabb. Úgy érzem, hogy sok 

feltárni való maradt ebben a témában. Több helyen olyan pontokra érkeztem, melyek már nem 

kapcsolódtak közvetlenül a tánc és a dinamikus mozgás témaköréhez, de én kifejezetten 

érdekesnek találtam őket. Ezért szándékomban áll alaposabban tovább kutatni ezt a témakört.  

 A dinamika érvényesülését kerestem a táncfotográfiában, ez állt mindvégig gondolataim 

központjában. Munkám során arra jöttem rá, hogy egy táncfotó dinamikája egyaránt függ a 

fotóstól, a táncostól és a szemlélőtől. E három szempont sok értelemben átalakult korábbi 

elképzeléseimhez képest. A szemlélésről kiderült számomra, hogy egy aktív tevékenység, 

melynek során a befogadó értelmezi a látottakat, és ezzel új jelentést ad a képnek. A táncosról 

egy adott ponton a fotós műalkotásaként beszéltem, mely szintén egy egészen új megvilágításba 

helyezte eddigi ismereteimet. A fotósra pedig a táncosnak egyfajta meghosszabbításaként 

tekintettem, aki modelljének érezni tudja belső rezdüléseit.      

 Összeségében, úgy gondolom, hogy a dolgozat megírása egy olyan úton indított el, amely 

segíteni fog saját fotográfiai és táncosi tevékenységemben, és munkám tudatosabb elvégzésében. 

Mind elemző készségem, mind fotótechnikai ismereteim terén hasznomra fog válni.                
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