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1. Bevezetés

„ Mi a fotográfia? Fényképek sokasága, milliói, sőt
milliárdjai? Mi marad meg ebből a képtömegből, akár csak egy
esztendő múlva? Tíz, húsz, száz? Ki tudja? Azok, amelyek kiállják az
idők próbáját, múzeumok, archívumok mappáiba zárva várják
felfedezőiket, akik kiássák az idő homokjából és közkinccsé, a
fotóművészet részévé teszik őket. A többi lappang, elvész,
elenyészik.” 1
-

Szilágyi Gábor -

Szakdolgozatom témája egybeesik érdeklődési körömmel, hiszen jómagam is nem csupán
amatőr szinten foglakozom a fotográfiával, igen sok fotót készítek, amelyekben igyekszem
megörökíteni olyan „valóság-darabokat”, amelyek „többet mondanak” egy „köznapi”
fotónál, s ezért is esett választásom erre a művészeti ágra. Nem kell különösebben érvelni
amellett, hogy a fotográfia ma már szinte minden embert érint, és többségük biztosan
fotózott már teljesen amatőr, vagy éppen professzionális szinten.
Dolgozatom célja körüljárni a kortárs fotóművészet sajátosságait, különös tekintettel
Annie Leibovitz munkásságára.
A szakdolgozat első részében a felhasznált szakirodalom segítségével szeretném kifejteni a
fotóművészet képzőművészeti előzményeit, vagyis azt, hogy hogyan kapcsolódik a
fotóművészet a portré-festészethez. Úgy gondolom fontos tisztázni, hogy mi a kép, a
fénykép, mert dolgozatom második része képelemzéseket is tartalmaz. Ezen túlmenően
kitérek arra is, hogy ki a fényképész, mi is kell ahhoz, hogy valaki fotográfussá váljon.
Ezeket a pontokat azért tartom fontosnak, mert a professzionális fotózás létrejöttének
feltérképezéséhez szükségképpen látnunk kell az előzményeket, a művészi és technikai
feltételeket.
1

Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, A fényrajtól a holográfiáig, Budapest: Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, 1982. 7.
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Fontosnak tartom továbbá, hogy a portréfotográfia, sztárfotográfia műfajának néhány
lényeges jellemzőjét is áttekintsem, annak érdekében, hogy Annie Leibovitz ilyen jellegű
fotóit a későbbiekben elhelyezzem a műfajtörténetben.
A dolgozat második részében áttérek Annie Leibovitz kortárs fotográfusnő munkásságára.
Nagyvonalakban ismertetem életpályáját, bemutatom, hogyan is jutott el arra a szintre,
ahol most, jelenleg is tart. A fejezet további részében ismertetem különböző fotóművészeti
műfajokon belül készült munkáit, melyekkel népszerűvé vált az emberiség körében.
Sztárok és hírességek portréit mutatom be, majd áttérek háborús képeire, mint művészi
dokumentációkra. Említést teszek divatfotós munkásságáról is, mint egyféle korképről.
Végül pedig dolgozatomat a Disney Corporationnek készített sorozatának bemutatásával
zárom, melyben különböző sztárok segítségével mesealakokat jelenít meg fotóin.
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2. A fotóművészet sajátosságai és kapcsolódási pontjai
a portré-festészettel

“A fényképezés fejlődésével a festészetnek nem kell többé a dolgok külső
formájával törődni. A fényképezés sokkal pontosabban, gyorsabban és
olcsóbban végzi el ezt a feladatot. A fényképezés ezen kívül sokkal inkább
alkalmazkodik a mindennapi élet eseményeihez, ezeket az eseményeket
jobban tudja megragadni, és új jelentőséggel képes azokat ábrázolni. A
modern festők, alkalmazkodva az új helyzethez, az ábrázolást a
fotóművészeknek és az akadémikus festőknek engedve át, maguk az absztrakt
művészet területén kerestek menedéket.” 2

A fotóművészet 1839-től kezdett leginkább elterjedni, s hosszú fejlődésen ment keresztül,
illetve napjainkban is folyamatosan egyre jobb, és jobb technikai háttérrel rendelkezik,
mely fejlődni fog a jövőben is.

2.1. Mi is a fotográfia?
A fotográfia megjelenése hivatalosan 1839-re tehető, ekkora érte el azt a szintet technikai
fejlődésében, amely már kissé könnyebbé tette a fényképek készítését. A társadalom egy
olyan ábrázolást igényelt, mely a lehető leghasonlóbb végeredménnyel ábrázolta a
valóságot, s ezt az igényt elégítették ki a fény felhasználásával készült képek.
Természetesen korábban is készültek már különböző fotográfiai eszközökkel képek, de
ezek sajnos nem maradtak fenn, mert például a fixálási, rögzítési hibák miatt nem voltak
elég tartósak, illetve megfelelő minőségűek. 3
A fotográfia szó jelentése fényírás, mely kifejezés két görög szóból áll, az egyik a fotosz,
mely jelentése fény, másik a grafein szó, mely jelentése írni/rajzolni. A magyar nyelvben
2

http://maimanohaz.blog.hu/2012/06/04/preferalt_temak_es_mufajok Helmut Gernsheim
Szilágyi Sándor: A fotográfia (?) elméletei. Klasszikus és újabb megközelítések, Budapest: Vince Kiadó,
2014. 40.
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nem mint „fényírás” maradt meg, inkább főnévként a fénykép, fotográfia, fotó alak terjedt
el. A fotográfia fényképek sokaságát jelenti, melyekből természetesen az idő múlásával
veszítünk, de amelyek megmaradnak és méltóak rá, azok múzeumokban válnak
közkinccsé. 4
A fotográfia elsősorban a fény által közvetített képi forrás rögzítését jelenti, melyhez régen
valamilyen fényérzékeny anyagra volt szükség, mára a digitális korszakban pedig ezek
helyét átvette a digitális fényképezőgép. A fotográfiát társadalmi igény hívta elő, a
feltörekvő polgárság már egyre inkább valósághűbb ábrázolást követelt meg, melyet a fény
felhasználásával készült fényképek szinte teljes mértékben kielégítettek. 5
A fotográfiát Szilágyi Sándor a következőképpen definiálja: „A fotográfia az emberi
kommunikáció azon formája, melynek médiuma valamely sík felületű hordozón optikai és
kémiai úton állóképként láthatóvá tett elektromágneses hullámmozgás.” 6
A fényképészetnek különböző ágai vannak, mint minden művészeti ágnak, és ezek
folyamatosan változnak. A fotográfiai irányzatok elsősorban a festészetből kaptak
inspirációt, melyről későbbiekben fogok írni a portréfestészethez kapcsolódóan.
A fotográfiát a fényképezés tudományágának is szokták nevezni, melyet bárki
megtanulhat, csak ismerni kell az alapokat, s a kép alkotásának szabályait. Ha ezt ismerjük,
bárkiből válhat profi fotós, de nem válhat mindenkiből művész. A 19.-20. század
fordulóján kezdték el a fotográfia szélesebb körű felhasználást, majd a 20. század elején
vált elismert művészeti ággá.7

2.2. Mi a kép és mi a fénykép?
Fontosnak tartom, hogy tisztázva legyen mit is jelent a kép és fénykép, mert a fotók
mindennapi életünk részeivé válnak, szinte már nem tudunk úgy tenni semmit, hogy ne
látnánk egy képet. Az utcák tele vannak képes hirdetésekkel, az újságok hírei gyakran
fényképekkel illusztráltak. De vajon mitől is kép a kép?

4

i. m: Szilágyi Sándor, 23.
i. m: Szilágyi Sándor, 40.
6
i. m: Szilágyi Sándor, 23.
7
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyk%C3%A9pez%C3%A9s
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„Minden fénykép valóban egy- egy rabul ejtett élmény, s a fényképezőgép eszményi
fegyver a bírnivágyással teli tudat számára” 8
Minden kép egy jelentéssel teli felület, valamit kiemel a térből, ezáltal lesz számunkra
emlék. Minden képnek más- más jelentése van, mely a fotó felületén található. Ha valami
különleges a jelentése, akkor válik kiemelkedővé a kép, mely felületéről leolvasható jelek
teszik érthetővé számunkra a mondanivalóját, így egyféle közvetítővé válik a világ és az
ember között. A fénykép a valóság képét tükrözi, mely teljes mértékben kiszélesíti az
ember látókörét. Bemutatja, hogy mire érdemes odafigyelnünk. Minden elkészült fotó egy
része lesz a jelennek, úgy, hogy rámutat mi is volt a múltban. 9
Amikor lefényképezünk valamit, azt szinte birtokoljuk, igaz nem az eredeti eseményt, de
az elkészült kép a mi birokunkba kerül, ezúttal az adott pillanat örökre megmarad a fotó
által. Tehát akaratlanul is egy darabja lesz további életünknek, amikor albumokba rakjuk
őket, vagy könyvekbe kerülnek, plakátokon tekintenek vissza ránk vagy épp
fényképkeretbe téve a szekrényen hagyjuk. Mind- mind életünk részévé válik, ezzel
bizonyítva, hogy megtörtént az adott dolog. Amikor rápillantunk egy képre, az elmúlt idő
egy pillanata tekint vissza ránk, ezzel adunk jelentőséget a múltnak.

10

Azt a mondanivalót, melyet a fotók hordoznak, többnyire nem tudjuk elmondani
szavakkal, ezért is van szükség fényképezőgépre. Susan Sontag így fogalmaz: „Ha
szavakkal is el tudnám mondani a történetet, nem kellene fényképezőgépet hurcolnom
magammal.”11
A fénykép bizonyítékként szolgál a megtörtént dolgok megértéséhez, teljes mértékben
bizonyíthatja azt, ami megtörtént, kicsit torzíthat is, mégis megmutatja, hogy az adott
dolog valóban megtörtént.12
Egy művészi fotó akkor igazán jó, ha érzésekkel áraszt el, amikor megpillantjuk, illetve
elgondolkodtatja az embert. Itt megemlíteném például Robert Capa, A milicista halála (1.
Fotó) című képét, mely a spanyol világháború talán leghíresebb fotója lett. A felvételen
egy katona látható életének utolsó pillanatában.

13

A kép láttán bele tudjuk képzelni

8

Susan Sontag: A fényképezésről, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1999. 10.
http://www.artpool.hu/Flusser/Fotografia/01.html
10
http://fotoesfotozas.blogspot.hu/
11
i. m:Susan Sontag, 229.
12
Uo. 12.
13
http://m.delmagyar.hu/vilagvevo/lencsevegre_kapott_vilag_-_tomegek_hobbija_a_fotozas/2331718/
9
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magunkat, hogy milyen szörnyű is lehetett katonának lenni, és így elveszíteni az életet. E
fotó Capa életének leghíresebb, és egyben legvitatottabb képe. Azt a pillanatot sikerült
elkapnia tökéletes perspektívából, amikor épp egy golyó repül a katona fejébe, s a horizont
fölé magasodik, fegyverét csak az utolsó pillanatban ejti el. 14 A kép homályos, hiszen a
háborúban készült dokumentumfotóról van szó, mely fekete-fehér színe emel a drámai
pillanat jelentőségén. Robert Capa szavaival élve: „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál
elég közel”15
Említésre méltó, megdöbbenést keltő A magzat keze (2. Fotó) című fotó is. Michael Claney
képe, mely 26 hetes magzat műtétje alatt készült, s közben a gyermek kinyúlt, és megfogta
a sebész ujját.16 Mint később kiderült a gyermek nem fogta meg a sebész ujját, csak a
műtét egy érdekes pillanatát sikerült

lefotóznia Claeneynek, Ettől függetlenül

fantasztikusan sikerült képről van szó, és szerintem ez a pillanat teljes mértékben a szívig
hatol, és elgondolkodtat. A kép színei sötétek, ez a drámaiságot tükrözi, s a fény pontosan
a lényeges, nem mindennapi dologra irányul, mely tökéletesen kiemeli a pillanatot.
Mindkét művészi fotó lényegében kifejezi azt, hogy„A fénykép az egyetlen olyan „nyelv”,
melyet a világ minden részén megértenek, amely hidat ver nemzetek és kultúrák között, s
összekapcsolja az emberiség családját. Lévén független a politikai befolyástól – ott, ahol
az emberek szabadok -, híven tükrözi az életet és az eseményeket, lehetővé teszi, hogy
osztozzunk mások reményeiben és kétségbeesésében, s rávilágít a politikai és társadalmi
viszonyokra. Szemtanúi leszünk az emberiség emberiességének és embertelenségének.”17
Persze a fotó mellett a zenét is megértik a világ minden pontján, de a fénykép annyival
többet ad, hogy nem csak halljuk, s nem csak elképzelnünk kell azt, amiről szól, hanem
látjuk is, teljes mértékben elénk tárul.
A fénykép tehát az esemény és a fotós találkozása. A fénykép segítségével mi nézők is
részesévé válunk valaminek, valakinek. Persze attól, hogy látunk egy fényképet, és tudjuk,
hogy mikor s hol készült, még nem biztos, hogy tudjuk pontosan az eredetét, történetét, a
fényképből nem lesz egyből ezekre vonatkozó tudásunk. A fotó az a része a tudásnak,

14

Kolta Magdolna és Tőry Klára: A fotográfia története: előzmények, egyetemes fejlődés, jeles magyarok,
Budapest: Digitálfotó Kft. 2007. 248.
15
http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
16
http://m.delmagyar.hu/vilagvevo/lencsevegre_kapott_vilag_-_tomegek_hobbija_a_fotozas/2331718/
17
i. m. Susan Sontag, 237.
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melyet nem tudunk szavakkal elmondani. Némely fotó a pontos története nélkül is érthető,
de mindenképp sokat segít a megértésben a kép eredetének ismerete. 18

2.3. Ki a fényképész?
Ma már szinte minden ember rendelkezik fényképezőgéppel, és akinek van, az bizonyára
használja is, de ezzel nem válik fényképésszé. A fényképész feladata elsősorban az, hogy
úgy használjon egy fényképezőgépet, hogy segítségével a világról alkotott gondolatait
fotóba tudja átvinni, s az elkészült képeit be tudja mutatni a szemlélő közösségnek.
Elismert fotóssá csak az válik, aki meg is érti azt, amit fotóz, akinek lényegi és új
mondanivalója van arról a világról, melyből az üzenetét küldi. Tehát egy hétköznapi
emberből nem lehet művész attól, hogy készít egy jó képet, de nincs mögötte tudás, s nem
is tudja valóban meghatározni miről is szól a kép, mert éppen csak fotózott egyet, ami
véletlenül jól sikerült. 19
Ma már néhány perc alatt több fotó készülhet, mint amennyit az emberiség készített a 19.
században. Persze itt nem a professzionális elismert fotósok képeiről van szó, hanem a
mindennapi ember képeiről, melyből sokkal több születik, mint valódi művészi
alkotásból. 20
Mi is kell ahhoz, hogy valakiből elismert fotós váljon? Régen és természetesen
napjainkban is első lépésben érteni kellett a fotózás technikai hátteréhez, mert például, ha
rosszul exponált az illető, az anyagi károkkal is járhatott. Ezentúl átkell gondolni a képet,
majd csak ezután készíteni a fotót. Sajnos a digitális korszakban ez megváltozott, sokan
először fotóznak, aztán gondolkoznak, hogy miért is készítették, majd sok esetben semmit
sem tudnak kezdeni a képpel, s így születnek meg a „semmitmondó” fotók. 21Ez azért nem
tűnik fel annyira, mint a régi technikáknál, mert különösebb károkkal nem jár, a rossz
képet csak letöröljük a memóriakártyáról, és fotózunk tovább.

18

Uo. 40.
http://www.artpool.hu/Flusser/Fotografia/05.html
20
http://m.delmagyar.hu/vilagvevo/lencsevegre_kapott_vilag_-_tomegek_hobbija_a_fotozas/2331718/
21
Uo.
19
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Az amatőr és profi fotós szembeállításánál jó példa összehasonlítani egy esküvőn készült
képet, melyet egy amatőr vendég, illetve egy olyan képet, melyet a profi fotós készített. ( 3.
Fotó) Azért hoztam ezt a példát, mert valószínűleg ezzel a problémával már sokan
találkoztak. Itt is azt lehetne megemlíteni elsősorban, hogy attól, hogy van egy jó
fényképezőgépe valakinek, még nem fog jó képeket csinálni. Egy profi fotóján tökéletes
színeket, jó beállítást, megfelelően beállított fényerősséget figyelhetünk meg, ezzel
szemben egy amatőr fotója általában egy éppen elkapott pillanat, nem a legjobb
szemszögből, nem megfelelő megvilágítással, stb. Persze egy amatőr fotósnak is lehet
szerencséje, és csinálhat jó képet, de attól, hogy az előre beállított fényképezőgéppel valaki
jó képet csinál, még nem válik fotóművésszé.
A fotózás művészi szintjét csak a kimagaslóan jól dolgozó, professzionális fotósok érhetik
el, ahová eljutni csak tanulással, és szorgalommal lehet, mert csak minőségi munkával
válik valakiből profi fotós. Sokan, ha meglátnak valamit, azt rögtön le is fotózzák, s így
végül egy semmitmondó kép születik, ők az amatőr fotósok. Jól át kell gondolni mit is
fotózunk le, s mit szeretnénk megmutatni a fotón. Ha ezt nem tesszük, sosem leszünk
fotósok. Egy jó kép valóban érzelmeket közvetít, gondolatokat ébreszt. Az amatőr fotós
minden képet többnyire ugyanabból a szemszögből készít. Ezzel szemben a fotográfus
mindig arra törekszik, hogy más módon örökítse meg a dolgokat. Például az amatőr fotós
egy kirándulás alkalmával csak felemeli fényképezőgépét, s kattint egyet, a profi fotós
mielőtt kattintana, átgondolja a kompozíciót.22 Természetesen a profi fotós munkájában is
jelen van, amikor a pillanatot úgy örökíti meg, hogy nincs ideje a beállításra, az
átgondolásra. Erre jó példákat találhatunk a természet fotózásakor például National
Geographic Magazine

oldalain.

A természetben az állatok fotózása során a

leglehetetlenebb felkészülni egy-egy pillanatra, hiszen váratlan helyzetekben készülnek a
legérdekesebb fotók. Tökéletes példa erre Vedran Vidak: Stallion Fight (4.Fotó.) című
fotója, melyen egy csődör és egy csikó harcol. 23

22

http://m.delmagyar.hu/vilagvevo/lencsevegre_kapott_vilag_-_tomegek_hobbija_a_fotozas/2331718/
http://www.nationalgeographic.com/wallpaper/ngm/photo-contest/2010/entries/wallpaper/week-11/201011-26-21733-nature/
23
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2.4. Fotográfia kapcsolódási pontjai a portréfestészettel
A fotográfia felhasználása számtalan területre terjed ki. A 20. századtól a hagyomány és a
művészetszemlélet befolyásolta, illetve határozta meg a fotográfiát. 24 A fényképezés
feltalálása előtt a festészet, szobrászat, grafika segítségével tudták megörökíteni az emberi
arcvonásokat. A fényképezés technikája hosszú fejlődés útján jutott el a mai színvonalára.
„A portrét gyakran –és helytelenül- az arcképpel azonosítják. Holott a portré fogalmának
van egy, számunkra jóval kifejezőbb jelentése is (képmás), amely tökéletesen fedi azt a
műfajt és tevékenységi formát, amelyet a XIX. és a XX. század fényképészeti szakirodalma
a portré szóval, a portréfényképezés fogalmával jelöl. Olyan műfaj (az alkotások osztálya),
amely több (alosztályt képező) alfajra bontható. A portré a XX. század második évtizedének
végéig a fotóművészet legrangosabb műfaja.”25
A fényképezést a társadalom igénye hívta elő, mert felgyorsult a társadalmi fejlődés
folyamata. Természetesen a technikai feltételeivel már korábban is tisztában voltak. A
camera obscura volt a fényképező őse, melynek működését már a 17. század óta ismerték,
persze a dagerotípiát, talbotípiát, kalotípiát is ismerték, melyek a fényírás változatai voltak.
Amint sikerült megoldani a fixálási hibákat, egyre gyorsabban terjedt el a fotózás, s így
vált népszerűvé szélesebb körökben is. 26
A fotográfia is „átfordítja” a saját nyelvére a valóságot, hasonlóan a többi művészeti
ághoz. A fényképezőgép úgymond „rajzolva” készíti el a fotót, vagyis a fény
felhasználására épül. Fényérzékeny papírra, fény, napfény segítségével, megfelelő idő után
létrejön a fénykép, azaz a fényérzékeny papírra „rajzolódik”. A digitális korszakban
elektronikusan rögzül a fény, így jön létre a digitális fénykép. 27
A fényképezőgép természetszerűleg nem tesz különbséget lényeges és lényegtelen között.
A fényképezőgépet kezelő ember alkot, nem a gép, a gép csak a segítség, eszköz, mint a
festésnél az ecset vagy a festék.28

24

i. m: Szilágyi Gábor, 68.
i. m: Szilágyi Gábor, 108.
26
i. m: Szilágyi Sándor, 40.
27
Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve A fényképezés kultúrtörténet, Budapest: Typotex
Elektronikus Kiadó Kft, 2011. 13.
28
i. m: Kolta Magdolna és Tőry Klára, 50.-56.
25
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A képalkotás történetében a fotográfia olyan nagy találmánynak számít, mint az írás
megjelenése után feltalált könyvnyomtatás. A fotográfia szemben a festészettel, nem az
emberi kéz munkájával születik, hanem a fény és adott kémiai folyamatok segítségével
technikai úton jön létre. A festészethez képest a fotó a perspektívát teljes mértékben
tükrözi, tehát ezzel válik hitelesebb dokumentummá. Nem hátrány, hogy a fotósokkal
gyorsabban készül el, mint egy festmény. 29
A fotóművészet az utánzó művészetek legeredetibb, így a „legkönnyebb” ága. Eredeti,
mert a lehető legpontosabb módon „másolja” az adott pillanatot. A festészetnek ezzel
szemben „hátránya”, hogy minden egyes festett kép, egyedi, kézi munkával készült, így
nem lesz egy adott kép másolata sem teljesen ugyanaz. A fotózás több vonatkozásban is
nagy megújulás volt a festészethez képest. Egyrészt a festészethez viszonyítva lényegesen
kevesebb időt igényel ahhoz, hogy a művész mondanivalóját közölje. 30 Ez is az oka annak,
hogy napjainkban már rengetegen használják, mint alkotási módot. Másrészt nem kötött
térhez és időhöz abban az értelemben, ahogyan a klasszikus festészet, amely többnyire
feltételezte a műtermet, kivéve a plein aire- stílust, mely műtermi megvilágítás helyett a
természetes szórt fényt használta a természetben.
A kezdetleges technikákkal készült fotókra nem mondható, hogy pillanatképek, mert
néhány esetben a fotózás akár órákat is jelenthetett, ez főleg a portré képek készítésénél
volt gond, mert a modell bemozdulhatott. Ez a probléma rohamosan javulásnak indult,
mára már egy másodperc alatt készül a kép. 31
„A fotó, mint a mozgás, a pillanatnyi benyomások eszköze, mindazokat a témákat és
feladatokat elhódította a festészettől, melyek megvalósítására a festészet nehézkesnek vagy
alkalmatlannak bizonyult.”32
A fotográfiában és a portréfestészetben igen sok közös pont lelhető fel, illetve sok a
különbözőség is. Mindenképp látszik, hogy több elemet vett át a fotográfia a
portréfestészetből. A festészetben már a reneszánsz óta elkezdett kialakulni az az
ábrázolási mód, mely elősegítette a fényképezés nagyobb mértékű elterjedését.

29

i. m: Szilágyi Sándor, 39.
i. m. Susan Sontag, 69.
31
Uo.
32
http://maimanohaz.blog.hu/2012/06/04/preferalt_temak_es_mufajok
30
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Nagy változások következtek be a fotó portré jellegében, melyet a festészettől örökölt
műfajként ismertek meg az emberek. A portréfestészetet, mint jövedelmező forrást, sajnos
szinte teljesen kiszorította a portréfényképezés. Átalakult a portré jellege, megteremtődött
a fotóportré műfaj, melyhez egyre több fotóművész és fényképész csatlakozott. A kis
kamerák elterjedése könnyebbé tette az arcképek megszületését, már nem csak egy kép
készülhetett az alanyról, hanem több is, melyekből később választhatott. Persze festeni is
lehetett több portrét az alanyról, de az lényegesen több időt vett volna igénybe, mint a
könnyen kezelhető fényképezőgép. Az 1850-es évek végén egyre kevesebb lett a
portréfestő, lassan- lassan teljesen eltűntek a megrendelők, mindenki fotó-portrét akart.
Ekkor már nem igényelt nagy szakmai tudást a fényképezés. Megjelent szakkönyvek
ismertették részletesen az eljárásokat lépésről lépésre. A festők kénytelenek voltak
választani: vagy más munka után néznek, vagy beletanulnak a fényképészetbe, legtöbbjük
a tanulást választotta. 33
Míg a „műkedvelő” fotós a véletlenre bízza az adott pillanatot, a festő nem hagyhat semmit
figyelmen kívül, hisz utólag változtatni nem könnyű, ezért fontos az előzetes szelekció.
Ezesetben nem a hivatásos fotós meggondolatlanságból készített fotóiról van szó, hanem
az amatőr fotósról, aki csak kattintgat, arra gondolván, hogy majdcsak lesz egy jól sikerült
képe. A hivatásos fotós e vonatkozásban annyiban különbözik a portréfestőtől, hogy egy
adott beállításról több képet is tud készíteni, így közben tud változtatni a fotó-alany
helyzetén, azon, ha épp rossz irányba néz, rossz a testtartása. Persze ezekre a korrekciókra
a festő is képes, de neki ezt egyetlen egy képen kell megvalósítani, nem kezdi újból a
festményt. 34
A 19. század második felében már igen sok jó képességű portréfotós dolgozott, az emberek
egyre szélesebb köre igényelte arcképük megörökítését. A legtöbben képzett festőből,
ötvösből, kutatóból lettek fotográfussá, évekig a festők modell beállításait követték.35
Jelentős portréfotós Nadar, akinek kiemelkedő munkái voltak (5.-6. Fotó), Őt igazából
csak a kényszer vitte rá, hogy fotózzon, mert nem tartotta egyenrangúnak a fotózást a
festészettel, vagy szobrászattal. Megélhetését nem a portréfotózás biztosította. Ettől
eltekintve beleszeretett a fotózásba, modelljeinek jellegzetes vonásai, élethű arckifejezései,
természetes tartásuk rögtön szembeötlőek. Ő a portréfényképezés első művészi tehetségű
33

i. m: Szilágyi Gábor, 77.-80.
i. m: Szilágyi Sándor, 223.
35
i. m: Kolta Magdolna és Tőry Klára, 58.
34
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fotósa.

36

Nadar modelljeit világos vagy középtónusú hátterek előtt fotózta, így a fotót

teljes egészében az ábrázolt alak tölti ki. Nem használt kellékeket, sem festett háttereket.
Mindig egyszerű, természetes tartásban ábrázolta alanyait, s lényeges arckifejezésüket
fénnyel világította meg, ezzel kiemelve azt. Hagyta, hogy egyéniségüknek megfelelően
önmagukat adják. Fotói gazdag tónusúak, többségében kora nagyjait, tudósokat, írókat,
képzőművészeket

fényképezett,

akik

jellemükhöz

illő

ruházatban,

testtartásban,

mozdulatban, nézőpontban jelennek meg elkészült képein.37
A festőnek lehetősége van megismerni az alany belső lelki világát, melyet később ki tud
emelni a portrén, ezzel szemben a fotós csak felületesen tudja megismerni az alanyt, ezért a
festménynek nagyobb valószínűséggel jobban kell sikerülnie, mert előzetesen végig kell
gondolni mindent, és teljes mértékben arra kell koncentrálni. A fotónál igazából minden
egyes elkészített kép után változtathat az alapkoncepción, tehát nem az eredeti tervre
koncentrál teljes mértékben. Akkor lesz hiteles egy portré, ha a fotográfus és a modell
együttműködik. A modellnek úgy kell viselkednie, mintha festenék, pózolnia kell a fotós
előtt.38
A régi portréfestményeket nézve nem merül fel bennünk, hogy hasonlít e a lefestett
alanyra, mert az számít, hogy elfogadjuk e hitelesnek a portrét, azaz, hogy mennyire jön át
a festményen a személyisége. Ezzel szemben a fotónál sokkal többször fordul elő, hogy
nem tartjuk hitelesnek, mert szinte más személyiséget kap a fotón szereplő ember, mint
amilyen ő valóban.39 Ez akkor fordul el, ha például egy nőt teljesen más ruházatban
fotóznak, mint ami tőle megszokott.
Az első fotó, mely eszembe jut, amikor portréról van szó, az a Steve Mccurry által készített
1984-es Az afgán lány (7. Fotó) című fotó. A kép először 1985-ben jelent meg a National
Geographic címlapján. Úgy gondolom nincs olyan ember, aki ne látta volna az akkor még
ismeretlen lányról készült képet. A szeme megbabonáz, azt hiszem mindent elárulnak egy
olyan ember szemei, melyek már megjárták a háború legszörnyűbb bugyrait. A kép egy
pakisztáni menekülttáborban készült. Érdekesség, hogy 17 év elteltével McCurry ismét
felkutatta a lányt, s ekkor tudta meg, hogy ki is ő valójában. Természetesen a fotós ismét
készített egy portrét a nőről, aki idő közben ugyan megöregedett, de a szeme és lelke
36

i. m: Szilágyi Gábor, 80-85.
i. m: Kolta Magdolna és Tőry Klára, 60.- 61.
38
http://maimanohaz.blog.hu/2012/06/04/preferalt_temak_es_mufajok
39
i. m: Szilágyi Sándor, 233.
37
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mondhatni ugyanaz maradt.

40

Az eredeti, első kép színei gyönyörűek, tökéletes

megvilágítással, szinte festményszerűre sikeredett. A lány tekintetében fellelhető a vele
egy sorsú emberek bizakodása, a remény. A képen nem szerepel más, csak a lány, ő a
fontos. Csak a teljes történet ismerete után válik teljessé a kép, melyet egy fotón nem lehet
bemutatni. A kép színei nyugodtságot árasztanak, a piros és zöld pasztellszínek
dominálnak, melyek teljesen kiemelik a lány pillantását.

2.5. Sztárfotográfia fogalma és jellemzői
A 21. század felé közeledve igen nagy változáson ment át a fényképezés. Mára már
teljesen elfogadott művészeti ágként tekintenek a fotográfiára, s több múzeumban
találhatóak jelentős fotógyűjtemények.
A sztárfotográfia, a mai napig jelentős műfajként van jelen, rengeteg fotós dolgozik ebben
a műfajban. E műfaj először a ’60-as, 70’es évek környékén jelent meg Amerikában. A
sztárfotográfiában keveredik a reklám és divatfotó műfaja, megváltozik a fotós szerepe,
már nem csak egyedül dolgozik, hanem stábbal, sminkesekkel, világító segédekkel,
látványtervezőkkel. Egyre provokatívabb témákat keresnek, így kerülnek a figyelem
középpontjába.41
E műfaj egyik legjelentősebb fotósa volt Diane Arbus, aki bár csak öngyilkossága után vált
híressé, de minden stílusjegyben, ami a sztárfotográfiára illik, tökéletesen helyt állt. Fotóin
a lehető legérdekesebb ruhákba öltöztetett óriások és törpék, transzvesztiták szerepelnek,
ide tartoznak még az ikrek, melyeket egyforma ruhába öltöztetett, s mintegy vicc tárgyként
viszi őket képre. (8. 9. Fotó) Mindezekben a provokáció az volt, hogy e furcsa figurák
teljes nyugodtsággal álltak a kamera előtt.42 A műfajban jelentőseket alkotott még Richard
Avedon is provokatív fotóival, például amikor a méhekkel ellepett méhészt fotózza, vagy
az édesapja halála előtt készített portré is ide tartozik.43

40

http://fototortenet.blogspot.hu/2012/06/afgan-lany.html és Digitális Fotó Magazin VII. évf. 2.szám, 2007.
március, 25.
41
i. m: Szilágyi Sándor, 66.
42
Uo.
43
Simone Philippi: A 20. század fotóművészete, Budapest: Vince Kiadó Kft., 2002. 20.
és i. m: Szilágyi
Sándor, 66.
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Mint látni fogjuk később részletesebben is, Annie Leibovitz teljesen más oldalról közelítette
meg a sztárfotográfiát, profi stábbal fotózta a sztárokat a magazinok megbízásából,
mellette modelljeinek teljesen elvont témákat, helyzeteket talált ki, melyekkel
meghökkentő fotókat hozott létre. Így váltak eladhatóvá, de mégis emberiek, hétköznapiak
maradtak fotói.44

44

i. m: Szilágyi Sándor, 66.
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3. Annie Leibovitz munkássága

A fényképezés feltalálása óta egyre több női fotográfus jelent meg. Amerikában a 20.
század elején már közel ötezer női fotós volt jelen. Az egyik legkiemelkedőbb és
leghíresebb közülük Annie Leibovitz, napjaink sztárfotósa, akit hosszú ideje generációja
egyik meghatározó egyéniségeként tartanak számon. Leibovitzról talán elmondható, hogy
azt fotóz, amit akar, és akkor, amikor akarja, persze ehhez rengeteg magas színvonalú
elkészített munka árán jutott hozzá. 45

3.1. Az életpálya fontosabb korszakai
Annie Leibovitz eredeti nevén Annie Lou Leibovitz, 1949. október 2.-án született.
Édesanyja tánctanár volt, kezében mindig volt egy fényképezőgép, tehát érthető Leibovitz
fotózás iránti vonzalma. Édesapja az Air Force ezredese volt, így gyermekkorát hat
testvérével az USA különböző részein töltötte apja munkája miatt, ekkor lett nyitott a világ
felé. Fiatalon kezdte a fotózást, első képeit a 70-es években, Vietnámban készítette, amikor
apját a Fülöp- szigetekre vezényelték. 46
Nagy hatással volt rá Henry Cartier- Bresson (World of Henri Cartier- Bresson) könyve,
mely ráébresztette arra, hogy mi is a fotográfia, továbbá Robert Frank munkássága,
Richard Avedon portréi, s Irving Penn munkássága is mély benyomást tett későbbi
munkájára. Tőlük tanulta meg, hogy a fényképezőgép egy igazolványt ad, hogy kimenj
világba egyedül egy céllal, s ezt a célt végbe is tudd vinni. 47
Középiskolás korára már jól rajzolt, festett, írt, és zenélt. Tehetséges diákja volt a San
Francisco-i Művészeti Iskolának.48 A sok művészeti dolog közül, bármennyire tehetséges
volt bennük, mégis a fotózás fogta meg leginkább. Először egyébként festő akart lenni, de
rájött, hogy a festés távol tartja a többi dologtól, mert a festésbe bele kell mélyedni, így a
45

http://maimanohaz.blog.hu/2012/03/08/nok_a_fotomuveszetben
http://www.biography.com/people/annie-Leibovitz-9542372
47
Annie Leibovitz: At work, London: The Random House Group Limited Reg., 2008. 12.
48
http://www.life.hu/trend/20120704-annie-Leibovitz-a-no-akinek-mindenki-megvolt-aki-szamit.html
46
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fotózást választotta. 1970-ben végzett a művészeti iskolában festészeti és fényképészeti
tanulmányokat.49
Képei akkori barátja által a Rolling Stone magazinhoz kerültek, akik nyitottak voltak a
művészete iránt, elfogadták munkáit, s így rögtön elkezdett náluk dolgozni. A 20-as
éveiben jó érzés volt számára, hogy számított, amit ennyi idősen csinál. 50
A Rolling Stone magazinnál segített komikussá varázsolni a lapot különleges portréival. Az
első nap, amikor beadta portfólióját, a szerkesztő már magával is vitte Leibovitzot New
York-ba, ahol el is készítette az első Rolling Stone címlapfotóját (10. Fotó ) egy John
Lennon interjún. Ez a munka adta meg az alaphangot a későbbi híres emberekkel készült
fotóihoz. Leibovitz épp mérte a fényt, John csak ránézett és lefotózta, s ez lett a címlap.
Igazából egy olyan kép született, melyen Lennon mondhatni bámul ki a fejéből. A
fotográfusnő nem szerette a képet, a többi jól elkészített fotó közül nem az ő általa
választott lett a címlap, s ez rossz érzés volt számára, nagyon átlagosnak érezte a választott
képet, mert Ő azt szereti, ami többet mutat az alany környezetéből. 51
Végigkísérte a Rolling Stones egész turnéját, hónapokat volt velük, végigdokumentálta a
reggeliket, vad bulikat, koncerteket, a bolondozásokat és persze a legrosszabb eseményeket
is, amikor például Mick Jagger kórházba került. Képeiben minden ott volt, ami szükséges,
szó nélkül érthetőek voltak. Egyre jobb, és jobb lett, 1970-re már a magazin vezető
fotósává vált. A Rolling Stonessal a 80-as évek elejéig dolgozott együtt. Híres sorozata az
1975-ös koncert-körutat bemutató sorozat volt. 52
Fotóriporterként kezdte pályafutását, hírnevét viszont portréfotóival szerezte. Leibovitz
még a lapnál dolgozott, lassan azonban más felé kezdett kacsintgatni, egyre jobban
érdekelték már a személyesebb fotózások, és portré készítések. Richard Avedon hatására
rájött, hogy mindamellett, hogy magazinoknak fotóz, foglalkozhat más témájú fotózással
is, s az ő portréi fontos példák voltak számára. Az 1980-as években otthagyta a Rolling
Stone magazint és a Vanity Fairnél kezdett dolgozni. Később a legnagyobb amerikai
magazinok közlik fotóját: a LIFE, a Time, a Newsweek, az Esquire, A Vogue, a Vanity
49
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Fair. Sőt egyéb európai lapok is publikálták műveit, melyek közé a Paris Match, a London
Independent Magazine, és a Stern is hozzátartozik. A kiadványoknál végzett munkái során
már szinte mindenkit lefotózott, akit szeretett volna. 53
A nyolcvanas években leginkább a Vanity Fair magazinnak dolgozott, különböző
témákban színészeket, politikusokat, művészeket, táncosokat fotózott. Ő készítette az
utóbbi években a lap Hall of Fame című évkönyvét is, melyeknek nagy hírnevet
köszönhet.54
1991-ben ő volt a második olyan fotós, egyben első női fotográfus, akinek még életében
kiállították

munkáit

Washingtonban

a

Sithsonian

Institution

híres

Nemzeti

Portrégalériában, a National Portrait Gallery-ben. A kiállítás címe: ”Annie Leibovitz
fényképei” A kiállítás több, mint 200 színes és fekete-fehér fényképet tartalmazott.55
Magánéletéről nagyon keveset tudni, három gyermeke van, s 1989-ben élettársi kapcsolata
kezdődött Susan Sontag írónővel, mely kapcsolatot sokáig titkolták, csak az írónő halála
után derül ki mi is volt köztük.
Több könyvet is adott már ki Leibovitz, többségben fotóalbumokat. Egyik könyve, melyet
megemlítenék az az At work címet viseli, melyben saját tapasztalatait írja le, bemutatja,
hogy min ment keresztül. Fontosnak tartja, hogy higgy abban, amit csinálsz és törődj is
azzal, amit csinálsz. Korábbi könyveiben sok fotó volt látható, ezzel szemben e könyvben a
képek mellett a történetüket is elmeséli. Mindig is egy olyan könyvet szeretett volna írni,
melyben leírja képei készítésének történetét. A mű fiatal fotósoknak szól, mert amin ő is
átment, az jó tapasztalati alapnak számít a jövendőbeli fotósok számára. 56
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3.2. Annie Leibovitz fotóművészetének műfajai

3.2.1. Sztárok és hírességek portréi

Leghíresebb fotóin színészek, és előadók szerepelnek, szinte biztosan mindenki látott már
azok közül néhányat, melyet a következőbben részletesebben is elemezni fogok.
Mint említettem a Rolling Stone magazint viccesnek mondható portréival varázsolta
különlegessé, ezek közé tartozik a Meryl Streepről készült ’fehér arcos’ kép is (11. Fotó),
melynek fotózása nem kezdődött túl jól. Meryl akkoriban lett filmsztár, így kényelmetlenül
érezte magát a figyelem középpontjában. A fotózáson is arról beszélt, hogy ő nem nagy
sztár, csak egy egyszerű színésznő. Végül a fotó úgy született meg, hogy Leibovitznak egy
előző fotózásról maradt meg festéke, így fehérre festették arcát, mellyel máris egy szerepbe
képzelhette magát a színésznő, így már nem érezte magát zavarban, s tökéletes kép jött
létre, mely komikus, de egyben komoly is lett.57 Viccessé varázsolja a fotót, hogy a
színésznő meghúzza az arcát, mellyel azt a benyomást kelti, mintha egy maszkot húzna le
arcáról.
John Lennonhoz igen szoros kapcsolat fűzte, melynek bizonyítéka a nagy port kavaró
utolsó kép volt Johnról és Yokoról. Leibovitz egy felkérést kapott a Rolling Stone
magazintól, hogy fotózza le Lennont. Az eredeti felkérés szerint csak Lennon szerepelt
volna a képen, de az énekes ragaszkodott ahhoz, hogy szerelme, Yoko is mellette lehessen.
A fotó 1981-ben Lennon meggyilkolása előtt készült, azóta is népszerű, s talán azért is vált
ikonikussá, mert sajnos az énekest a fotózás után öt órával később lelőtték, így ez maradt
volt az utolsó profi művészfotó Lennonról. A szőnyegpadlón fekvő Yoko Ono-t öleli át a
meztelen Lennont. (12. Fotó ) Ekkor már 12 éve voltak együtt. Ezen a fotón is látszik,
hogy Leibovitz szeret közel kerülni fotóalanyaihoz, s olyan szituációkban fotózni őket,
melyek biztosan felkeltik a szemlélő ember figyelmét. Képei így válnak felejthetetlenné a
világ számára.
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A fotó a Rolling Stone magazin címlapja lett, középpontjában Yoko és

Lennon látható, körülöttük semmi más zavaró tényező nincs, így teljes mértékben rájuk
szegeződik a tekintet. Első szemlélésre megdöbbentő lehet a néző számára az embrió
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pózban fotózott sztár, aki szorosan öleli szerelmét, viszont ha belegondolunk, ez a kép csak
a közeli viszonyukat tükrözi. A kép színei egyszerűséget, nyugodtságot tükröznek, ebből is
látszik, hogy Leibovitz nem akarta túlbonyolítani a fotót, ez sikerült is neki, mert egy
egyszerű, mégis nagy hatású kép lett.
A fotográfusnőt valóban az érdekli, hogy az általa fotózott személy milyen ember is
valójába. Elsősorban nem híressége miatt fotózza az embert, hanem azért, hogy
megmutassa, ők is olyan átlagosak, mint minden más ember. Elgondolásai, szokatlan a
koncepciói, magukból az emberekből jönnek. Elmondása szerint a nyers ötlet benne van az
emberek életében, akiket fotóz.59
Ismert sztárokról, színészekről készült alkotásai talán a leghíresebbek, ez azért is lehet,
mert hiába láttuk már egyszer, mindig megdöbbentően hatásosak, akárhányszor
megpillantjuk őket.
Ezek közé tartozik Demi Moore 1991-es meztelen képe. (13. Fotó) A várandóssága vége
felé jár, s ekkor tárja a világ elé nagy pocakját. Ezzel a fotóval először sokkoltak, később
viszont már divatot teremtettek, merész lépés volt számukról.

60

Volt ahol a megjelent

újságot fehér újságba csomagolták a provokáló fotó miatt. Demi Moore homogén háttér
előtt pózol meztelenül, ezzel az intimitás, Demi Moore érzékenysége tárul a szemlélők elé.
Mára már biztosan minden sztár kismamának lesz egy ilyen fotója magáról. Demi Mooreral nem ez volt az egyetlen nagy dobása fotózás terén, később 1992-ben a meztelen
színésznőre öltönyt festettek a sminkesek, s így szerepelt a képen. (14.Fotó) Persze ma már
ez sem olyan felkavaró, de ’92-ben még annak számított. 61
Whoopi Goldberget is ő ültette tejbe. (15.Fotó) A kép még Whoopi pályakezdése körül
készült, amikor már stand up komikusként adott elő New Yorkban. Az első ötlet nem a
„tejbe mártás” lett volna, először az egész testét fehérre akarták festeni, de ekkor jutott a
fotósnő eszébe a tejfürdő. A kép Whoopi szomszédjának kádjában készült, egy kád
felmelegített tejben. Whoopi belefeküdt a tejbe, s ekkor erőteljes kontraszt jött létre a
színésznő bőrszíne és a kád tej között.
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Önmagától vált erőteljes képpé, mely színe erős
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utalás volt a színésznő származására. Csak a kezei és lábai, s a szokásos arckifejezéses
arca látszik ki a tejből. Az elkészült kép meglepetés volt a nézők és Leibovitz számára is.
Akárhányszor megnézem ezt a képet, még mindig hatásos, teljes mértékben tükrözi a
színésznő személyiségét.
Elgondolkodtató, hogy az Arnold Schwarzeneggert ábrázoló képhez vajon hogyan sikerült
rávennie a sztárt, hogy egy fehér lóra üljön, s mindezt félmeztelenül tegye (16. Fotó).
Illetve azon is eltöprenghetünk, hogy hogyan vette rá Angelina Joliet, hogy megmutassa fél
fenekét és tetoválását egy kád vízben. Mindezt a fotográfusnő személyiségének köszönheti,
mert olyan közel tud kerülni az emberekhez, hogy ők teljesen megnyílnak számára, s így
születnek meg érdekes, mégis nagyszerű fotói.63
Leonardo DiCaprio hattyús fotója is gondolkodásra készteti az embert (17. Fotó). Amikor
megpillantjuk, rögtön az jut eszünkbe, hogy hogyan is tudták azt a hattyút rávenni, hogy
oly módon odahajtsa fejét Leonardo nyakára.64 A hattyú egyszerűsége, ártatlansága
mutatja meg az akkor még fiatal színész igazi erejét, s ezen az erőn erősít a kép feketefehér színe. A hattyú valóban elegánsan fekszik a színész nyakán, mely nyugodtsággal
árasztja el a fotót.
A fotográfusnő karrierjének egyik kimagasló pontja, az volt, amikor II. Erzsébet királynőt
fotózta. A királynő nem egy megszokott sztár alkat, de nem is tipikus uralkodó habitussal
rendelkező személy. A felkérés nagy megtiszteltetés volt Leibovitz számára, mert a
királynő fotózására eddig csak angol származású fotóst kértek fel. Leibovitz szerette volna
rávenni a királynőt, hogy vegye le koronáját, mert az szerinte elnyomja palástja pompáját,
ekkor a királynő megsértődött, bár végül sikerült korona nélküli képet is készíteni. Ez
persze számunkra nem meglepő az eddigi fotóit látva, hisz szereti a meglepetés szerű
dolgokat. A királynő az egyik legismertebb ember a világon, akit az életben talán
legtöbbször fotóznak, már Annie Leibovitz sorozata előtt is sok kép készült róla. A
fotográfusnő először kint a szabadban szerette volna fotózni, több ötlete is volt a fotókhoz,
de egyik helyszín sem felelt meg a királynő számára, mindenképp a palotában szeretett
volna maradni. 65
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A fotográfusnő mindig megpróbál valakit úgy ábrázolni, hogy abba beleviszi az adott
személy valódi énjét. A fotók festményszerűre sikerültek (18. Fotó), s a tökéletes
színhatással egyféle drámaiságot tükröznek, mely teljes mértékben illik a királynő
személyiségéhez, illetve „munkájához”. Naggyá varázsolja szemünkben a királynőt. Az
egyik elkészült fotón (19. Fotó) a királynőre adott ruha kiemeli a haját, s egyféle
megerősítést is ad számára a fekete szín. Érdekesség, hogy a fotók több részből vannak
összerakva, minden fotó a palotában illetve, az udvaron készült utólag befotózott
hátterekkel, melyek később lettek a királynő mögé szerkesztve, persze ebből az
utómunkából semmi sem lelhető fel a képeken. A képek körülbelül fél óra alatt készültek
el, ennek ellenére jól sikerültek, illenek a királynő valódi személyiségéhez. 66
Fotói láttán sokan biztosan azt mondják, hogy ’ ilyet bármikor fotózok’ úgy gondolják,
hogy akinek van egy jó fényképezőgépe, az már csak jó képeket tud csinálni.

67

Hiába van

jó gépe valakinek, vagy jó megvilágításunk, ha nincs egy jó ötletünk, és a képnek nincs
valamiféle üzenete. Mert ha a kép semmitmondó, akkor nem is gondolkozik rajta az ember,
így nem is hagy mély nyomot emlékezetében.
A fotográfusnő a mai napig aktív, rengeteg ”botrányosnak” nevezhető kép is fűződik
nevéhez, de talán legtöbben a hírességekről készült portrék, gyönyörű divatfotók, és
különleges sorozatok által ismerik. Sztárokat olyan fotókon keresztül mutat be a világnak,
melyet másoknak nem is engednének, úgy fotózza őket, hogy a képen tükröződjön
gyengédségük, emberi oldaluk, szerethetőségük, mert így látszik, hogy ők is ugyanolyan
emberek, mint mindenki más. Képein a humor is fellelhető, viszont sosem bántó jellegűen.
Nem szereti a sablonos, mindennapi fotókat, mindig valami különleges megoldáson
gondolkodik. Tehát Leibovitz olyan sztárfotós, aki a sztárok fotósa is. Akiről képet készít,
az már biztosan egy magas színvonalat képvisel.

68

3.2.2. Háborús fotók, mint művészi dokumentációk
Természetesen a fényképészet

sok ágát

kipróbálta már a

művésznő,

így a

dokumentumfotózást is; ezt bizonyítják a Ruandáról, és Sarajevóról készült sorozatai is,
ekkor tért vissza az eredeti fotóriporter- stílusához. A legkorábbi munkák jelentik számára
66
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a legtöbbet.69 A háborúban készült fotói a brutalitást, vérontást, nyomort tükrözik.
Alkotásai fekete-fehérek, ezzel is a háború sötét légköre tükröződik. A nyomor ábrázolása
mellett készültek az emberek mindennapjait bemutató fotók is.

Egy 1993-ban,

Sarajevoban fotózott képén a földön hagyott bicikli és a mellette látható vér arra utalhat,
hogy a tulajdonosa valószínűleg megsérült.(20. Fotó) A fotón semmi zavaró tényező nem
játszik közbe, valóban elgondolkodtató, hogy mi is történhetett ott. Ez a fotó is tükrözi,
hogy életünk milyen kiszámíthatatlan. 70

3.2.3. A divatfotó, mint korkép
Annie Leibovitz számos magazinnak készített már divatfotót, számtalan címlapfotó büszke
tulajdonosa. Mély érdeklődés fűzi az emberi testhez és az erőhöz is, ezért fényképezett
sportolókat, de nem a megszokott sport közben elkapott pillanatokban ábrázolta őket,
hanem modellt is állított melléjük. A Vogue magazinnak fotózta többek között Ryan
Lochte úszót, és a Bryan fivéreket, akik teniszeznek. Leibovitz így tisztelgett az olimpiai
bajnokok előtt. A híres élsportolók mellett Karlie Kloss modell pózol, így hozza be a
divatot a sport mellé a fotókon.

71

A fotókat elegánssá teszi a modell, aki gyönyörű ruhákban pózol. A képek amellett, hogy
sportolókat mutatnak be, tökéletesek divatfotónak is az elegáns ruhák miatt, melyeket a
modell visel. Leibovitz az erő és a szépség összehangolására törekszik a kép komponálása
közben. Együtt jelentkeznek a férfias és a nőies jellemzők, úgy, hogy érezhetők az egymást
kiegészítő, vagy éppen az ellentétekre épülő elemek.
A Ryan Lochte úszót ábrázoló fotón nem a megszokott sport fotó tárul elénk. (21. Fotó) A
modell kék ruhája, s Lochte úszó felszerelése és a háttérben látható víz valamennyire
előtérbe hozza, hogy itt valójában egy úszóról van szó, de mégsem egy szokványos
sportoló képe született meg. A divat került előtérbe, mely összhangba lépett a sporttal.
A Bryan fivéreket ábrázoló (22. Fotó) kép sem egy szokványos sport fotó. Itt az
öltözőjükben láthatjuk a teniszjátékosokat, ahol elegánsság társul melléjük a modell
jelenlétével. Egyféle kontraszt jön létre a modell és a Bryan testvérek öltözete között, mely
69
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szintén a modell ruhájára vonja figyelmünket. Hiszen amellett, hogy sportolókat is
ábrázolnak a képek, tökéletes divatfotónak is kell lenniük, mert a Vogue magazin számára
készültek.
Minden divatfotója egyedi, persze amikor magazinoknak fotóz, nem az ő választása a ruha,
de a póz, a közeg, a helyszín, de a beállítás minden az ő munkája. Itt megemlíteném
például a Natalia Vodianováról készült divatfotóit (23.-24. Fotó), melyek valóban
elegánsra sikeredtek. Gyönyörű megvilágítással, érdekes helyszeneken fotózta a modellt.
Leibovitz divatfotós munkássága is kiemelkedő, mert mindig valami újat, és különlegeset
próbál létrehozni fotóin.

3.2.4. Disney sorozatok - Mesealakok megjelenése a fotón
Mint láthattuk, a művésznő több terepen is kipróbálta tehetségét, s többnyire minden
területen sikerül maradandót alkotnia.
A mesék világát teljes mértékben feleleveníti Álomportrék sorozatával, melyben
Hollywoodi

filmsztárok segítségével fantasztikusan tárja elénk az adott

mese

legjellegzetesebb pillanatait, elrepíti az embereket a mesék fantáziavilágába.
Természetesen fotóin rengeteg utómunkát végez, ezt érthető, hisz a fotók alapjául szolgáló
rajzfilmek is digitálisan megteremtett alkotások. Teljes mértékben mesteri, modern módon
adják vissza az eredeti mese szellemiségét. Ez a sorozat talán a kedvencem a fotográfusnő
alkotásai közül. (A fotók a Disney Corporation kérésére készültek.)
Az eredeti Disney-mesék kedvenc figuráit tökéletesen megszemélyesítik az általa
választott sztárok. Persze némi eltérés fellelhető képei és az eredeti történet között, ez
természetesen érthető, hiszen a fotózás és maga a mese eltérő műfajok, de Leibovitz
egyszerűen össze tudja kapcsolni a kettőt. Képeinél a művészi fantáziát összhangba hozza
a mesés világ impozáns elemeivel. A minőségen emel az, hogy kiemelkedő, tehetséges és
ismert színészek testesítik meg az adott szereplőt. Ez azért is fontos, mert a színészek
jobban bele tudják magukat gondolni az adott szerepbe, hisz ez a munkájuk, így
hitelesebbre sikerülnek a képek. A tucatnyi sztár kiválóan teljesített, ez az elkészült
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fotókon is jól tükröződik.72 Nagy csapattal dolgozott együtt Annie Leibovitz, hiszen nem
kevés munkába kerül ilyen fantasztikus sorozat létrehozása, melyre azt hiszem túlzás
nélkül mondható, hogy tökéletesre sikeredett.
Filmsztárokon kívül egyéb hírességeket is felkért, hogy csatlakozzanak a projekthez.
Többek között David Beckham, vagy például a világhírű balettművész, Mihail Barisnyikov,
illetve Queen Latifah is közéjük tartozik.
Sorozatát 2007-ben kezdte el, azóta is folyamatosan jelennek meg újabb és újabb képek,
hisz valóban nagy népszerűségnek örvend a mesék efféle újrakomponálása.
A 2007-es sorozat a World’s of Million Dreams nevet viseli, a klasszikus mesék tartoznak
ide. A fotózás kezdete előtt színészeket válogattak, így például Scarlett Johanssont, aki
Hamupipőkét alakítja. A meséből talán az egyik legjellemzőbb jelenetet sikerült
kiválasztani, amikor a lány szalad a lépcsőn, miközben cipőjét elhagyja. A kastély a
háttérben pompázik, de a néző szeme mégis a Hamupipőkét (25. Fotó) alakító színésznőre
tekint, nemcsak azért, mert ruhája színe kiemeli őt, hanem mert a varázslatot megtestesítő
személyisége is vonzza a tekintetet. A képek minőségéhez az is hozzátesz, hogy a
szereplőket alakító színészek ezeken a meséken nőttek fel, így teljes mértékben bele tudták
élni magukat az adott szerepbe. Annie elmondása szerint Scarlett gyermekkori álma volt,
hogy az üvegcipőt viselhesse.73
A futballsztárt David Beckham-et pedig a Csipkerózsika (26.Fotó) hercegének
megformálására kérte fel Leibovitz. Beckham bele is ment a „játékba”, fantasztikusan
alakította a herceget. A fotók egy Madrid melletti tónál készültek.
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Az elszánt sztár

herceggé vált a fehér lovon, amint éppen siet megmenteni Csipkerózsikát. A képen a
sárkány nem jelenik meg, ezt a nézőre bízta a fotográfus, egy kis fantáziára van szükség
hozzá, a szemlélő részéről. A fotó színei a pillanat komolyságát tükrözik, a megjelenő láng
pedig arra utal, hogy az a bizonyos sárkány a közelben van.
Egy-egy meséből sorozatot is készített, például Béyonce közreműködésével születtek meg
az Alíz Csodaországban-t (27. Fotó) idéző fotók, melyeken a mesét idéző öltözetben
szerepel az énekesnő, a mesébe illő hátterek előtt. A fotóhoz az óriási méretű bögréket a
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Disney szolgáltatta, s a képek Leibovitz udvarán készültek New Yorkban.
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A mese

színvilágát sikerült a fotókon is megjeleníteni.
Keira Knightley színésznő pedig az Óz a nagy varázsló (28. Fotó) fotósorozatban
mutatkozik meg, ahol szintén a gyönyörű ruhák, és tájak emelik a fotó mondanivalóját.
Rajtuk kívül még sok-sok sztár állt be, hogy egy- egy mese szereplő bőrébe bújhasson.
Természetesen e sorozat nagy népszerűségnek örvendett, Leibovitz ezért folytatta is.76
Ebbe a sorozatba tartozik még a Julien Moore által megformált Kis Hableány, valamint
Jennifer Lopez és férje, Marc Antony, akik a repülő csodaszőnyegen Aladdint és Jázmint
testesítik meg. A Rachel Weisz által megszemélyesített Hófehérke (29. Fotó) is egy szépen
megkomponált fotó, melynek középpontjában a lány alakja a sötét háttérből kitűnik élénk
színű ruhájával. A tekintetünk akaratlanul is rá esik, s a kép jobb felső részén beáramló
fény csak még jobban ráirányítja figyelmünket.
Penélop Cruz és Jeff Bridges A szépség és a szörnyeteg ( 30. Fotó) romantikus jelenetét
kapták. A fotó alapja sötét, mely teljes mértében illik a szörnyeteg komorságához, s ezt a
sötétséget Penelopé Cruz élénksárga ruhája varázsolja vidámmá.
Queen Latifah A Kis Hableány című meséből Ursulát (31., 32. Fotó) személyesíti meg. A
fotó színvilága teljesen összhangban van Ursula karakterével, mert Ő ugye egy „vad”
személyiség. A tenger morajlása a háttérben a mesebeli szereplő gonoszságát tükrözi, a
kékes, sötét színek ezt felerősítik.
2011-ben jelent Disney Dream Portrait című sorozata, amelyben a sztárok által
megformált mesék fotózása további alkotásokat eredményez. Az új képek között szerepel
az Elvarázsolt kastély című film egy jelenetének újrakomponálása. A képen Jack Black,
Will Ferrel és Jason Segel (33. Fotó) személyesítik meg a kissé ijesztő szellemeket. A fotót
a színárnyalat teszi ijesztővé, illetve az éppen felbukkanó hold, mely sejtelmességet ad a
fotónak.
Taylor Swift Aranyhajat (34.Fotó) személyesíti meg, Jeniffer Hudson Tiana hercegnő
(35.Fotó) bőrébe bújt. Jessica Chastain pedig Meridát (36.Fotó) formálja. Minden fotó a
mese hangulatát adja vissza, a szereplők úgy néznek ki, mint mesebeli énjük. Jessica
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Chastain teljesen olyan, mintha a meséből toppant volna ki, vörös haja, porcelán bőre, a
mesebeli lányt hozza elénk.
A sorozat minden fotóján látszik, hogy a legmeghatározóbb részt próbálta kiragadni, és így
születtek meg a fantasztikus fotók, melyek szinte már életre is kelnek előttünk.
Sokat köszönhet természetesen az utómunkának is, mely nem egy egyszerű dolog.
Elsősorban rengeteg időt vesz igénybe, másodsorban pedig nem kevés tudásra van szükség
egy-egy komolyabb fotószerkesztő program ismeretéhez. Mindenekelőtt azonban az a
lényeges, hogy koncepciózusan jól átgondolt szemszögekből, tökéletes beállításokkal, és
jól beállított fényekkel örökítette meg az adott pillanatot. Érdekes alkotások születtek, a
képeket nézve talán mindenkiben felidéződik, mikor gyermekkorában délutánonként
Disney meséket nézett.
Leibovitznak folyamatosan nyílnak kiállításai, s könyvei is jelennek meg. Jelenleg ő az
egyik legkeresettebb női fotós a világon, akit szinte mindenki elismer, s ha vele dolgoznak,
annak biztosan lenyűgöző végeredménye lesz. 77
Annie Leibovitz azért tartozik kedvenc fotósaim közé, mert minden fotója különleges
mondanivalóval bír. Ő egyike korunk igazán nagy fotósainak. Képein mindig újat és még
újabbat próbál létrehozni, alkotni. Sok mindent mutat meg, próbál személyes maradni, de
mégis valami különlegeset alkotni. Több területen próbálta ki a fotózást, ezért is vált
ennyire népszerű fotográfussá.
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4. Összegzés

Szakdolgozatomban a kortárs fotóművészet sajátosságait mutattam be, különös tekintettel
Annie Leibovitz munkásságára, akit fantasztikusan tehetséges fotósnak tartok.„A művészet
nem önmagától fejlődik, az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük
módja is”78 – mondja Picasso, amely kiválóan jellemzi Annie Leibovitz munkásságát is.
A fotográfia megjelenése óta a fény felhasználásával készült fotók nagymértékben
elterjedtek. A 20. században vált teljesen elfogadott művészeti ággá. „A fotográfia az
emberi kommunikáció azon formája, melynek médiuma valamely sík felületű hordozón
optikai és kémiai úton állóképként láthatóvá tett elektromágneses hullámmozgás.” 79
A fotográfiának különböző ágai vannak, melyek elsősorban a festészetből nyertek
inspirációt. A fényképezést bárki megtanulhatja, megfelelő alapismeretek elsajátítása után,
és így válhat valakiből professzionális fotós is, akár csak Annie Leibovitzból.
A fotográfia végtermékei a képek, fényképek, melyek mindennapi életünk részévé válnak
azáltal, hogy az újságok hírei gyakran fotókkal illusztráltak, vagy éppen a lakásunkban
kitett családi képek miatt is szereplői életünknek. Minden fotó jelentést hordoz, mely a kép
felületén látható, s így a kép által válik részévé a jelennek az adott esemény, mely a
valóság képét tükrözi. E fotók lehetnek mindennapi, felejthető fotók, illetve művészi fotók
is, melyek maradandó nyomot hagynak emlékezetünkben.
Elismert fotóssá csak az válik, akinek valami új mondanivalója van a világról, s valóban
meg is tudja határozni, mi is képének története. Ahhoz, hogy valakiből professzionális
fotós legyen, érteni kell a fotózás technikai hátteréhez is. Mindent át kell gondolni mielőtt
bármilyen képet is készít, mert egy „semmitmondó” fotóval nem lesz senkiből sem profi
fotós. Tehát a profi szintet csak olyan, kimagaslóan jól dolgozó fotósok érhetik el, akik
tanulnak, és nagy szorgalommal rendelkeznek.
A fényképezés feltalálása előtt a festészet, szobrászat, grafika módszereivel tudták
megörökíteni a portrékkal az emberi arcvonásokat. Viszont a fotográfia a festészettel
szemben nem az emberi kéz munkájával születik, hanem közbejátszik a modern technika, a
fény, és a megfelelő kémiai folyamatok. A festészettel szemben a fotográfia valósághűbb,
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illetve lényegesen kevesebb időt vesz igénybe, s nincs is helyhez kötve, bárhol készíthető
fotó.
A portréfestészetet, mint jövedelmező forrást, sajnos szinte teljesen kiszorította a
portréfényképezés. Egyre több művész tanult bele a fotográfia rejtelmeibe.
A 21. század felé közeledve igen nagy változásokon ment keresztül a fotográfia, újabb
műfajok jelentek meg, mint például a sztárfotográfia, és a divatfotózás. Egyre több
tehetséges fotós jelent meg, melyek közé Annie Leibovitz is tartozik.
Leibovitz sok tanulással, és szorgalommal jutott el arra a szintre, ahol ma is tart.
Leghíresebb fotóin híres színészek, és előadók szerepelnek. Minden képe egyedi,
különleges mondanivalóval bír. Szokatlan elgondolásaival, érdekes kompozícióival
felejthetetlen képeket alkot. E felejthetetlen fotók közé tartozik John Lennon és Yoko képe,
melyen Lennon félmeztelenül szerepel, Leibovitz örökítette meg Whoopi Goldberget is,
amikor egy kád tejben „fürdik”, illetve Leo Leonardo DiCaprio hattyús fotója is Leibovitz
nevéhez fűződik. Karrierjének kimagasló pontja volt, amikor II. Erzsébet királynőt fotózta,
mely fotózás végeredménye különleges lett.
Leibovitz nem csak portréfotósként ismert, a fotográfia több ágában is alkotott már.
Háborús képei fotóriporter stílusához kapcsolódnak. Illetve divatfotózás terén is sok-sok
tökéletes alkotás fűződik a fotográfusnő nevéhez.
A Disney-mesék világába is „ellátogatott” a művésznő, melynek bizonyítékai a
Hollywoodi sztárok, filmsztárok segítségével készült fotók. Leibovitznak folyamatosan
nyílnak kiállításai, s könyvei is jelennek meg. Jelenleg ő az egyik legkeresettebb női fotós
a világon, akit szinte mindenki elismer, s ha vele dolgoznak, annak biztosan lenyűgöző
végeredménye lesz.
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5.Summary
In my thesis I present the main characteristics of the contemporary photographic art,
particularly the work of Annie Leibovitz, whom I consider a fantastic photographer.
Photography is basically fixing the pictorial source that is mediated by the light itself,
while the fixing happens through one of the photography devices. Since the appearance of
photography, photos taken by using the light have spread widely, and it has also become a
branch of art by the 20th century.
Photography has many branches, they mainly gained inspiration from the art of painting. It
can be learned by anyone indeed, after acquiring some basic technical knowledge, and that
way one can become a professional photographer, just like Annie Leibovitz.
Each photo carries a meaning, which is visible on the surface of the picture. This is how
the given event becomes a part of the present, and reality is reflected in the picture. Many
photos might be ordinary, however there are pictures, that hold tremendous artistic value,
and burn into our memory, like Robert Capa’s photo, ’The Falling Soldier’. One can only
become an recognised photographer, if he has something new to say about the world, and
he is able to capture the story of his picture.
Before the invention of photography the way to capture the feature of the human face
through a portrait was either by painting, sculpture, or graphics. By the 21st century this
has been almost completely replaced by photography, which has undergone a lot of
changes itself too. More and more talented photographers appeared with Annie Leibovitz
among them.
What got Leibovitz to the level at where she is by today, has been a lot of learning and hard
work. In her most famous pictures there are well known actors and celebrities. Each of her
photos own a very unique message. Her unusual point of view, and special compositions
result in countless of unforgettable pictures. This two belong here: The one with John
Lennon and Yoko where John Lennon is there naked, and the one with Whoopi Goldberg in
a milk bath.
Leibovitz is not only well known as a portrait photographer, but have had significant works
in other branches of photography too. Her wartime photos were created in a press
photographer style. Nevertheless also a lot of fashion photos are considered as perfect
photos, that are associated with her name.
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