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HOGY TÜKRÖT TA' ON...
A SZÍNHÁZI FOTÓZÁSRÓL

Mit tehet egy színházi fotográfus? Csupán
keretet adjon a Hamlet emlegette tükörhöz,
amit a színház tart a természetnek? Hű
rögzítője, tükre legyen-e maga is az író-
rendező-színész létrehozta produkciónak vagy
olyan szűrő, amelyen csak a képpé
konkretizált lényeg hatol át? Egyáltalán:
feladata-e, hogy sajátos eszközeivel
beleavatkozzék a rögzülő látványba, és ilyen
módon kettős tükrözést hozzon létre? Vagy
szerencsésebb, ha szenvtelenül közvetíti a
puszta látványt?

A színházi felvétel legfontosabb feladata
szerintem az, hogy valósághűen rögzítse
az előadásokat, megörökítse a szín-házi
műhelymunkát és a színházban alkotó
művészeket. Dokumentálnia kell továbbá
az előadás előkészületeit, a próba-
folyamatot - ez utóbbit videofelvételek-kel,
illetve hangfelvételekkel kiegészítve.
Hozzá kell tennem: a tévéfelvétel sok
mindent megold, de bizonyos részleteket
csak a fényképezőgép objektívje láthat
meg.

Az előadások fényképezését a próbák
rögzítésével kezdem. A fotóriporternek
részt kell vennie az előadás előkészületei-
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ben. A próbára ő sem mehet készületle-
nül. Ismernie kell a bemutatandó darabot,
annak irodalom-, illetve színháztörténeti
múltját. Beszélnie kell a darabról a rende-
zővel és a színészekkel. Tudnia kell, hogy
a rendező mit tart az előadás jelentős
pillanatainak, illetve csúcspontjainak. A
színészektől meg kell tudnia, melyek a
számukra legfontosabb jelenetek. Lega-
lább egy-két próbán részt kell vennie ah-
hoz, hogy ne érjék váratlanul a színházi,
illetve színpadi hatások. Még egyszer
meg kell néznie az előadást az öltözéses
főpróbán. Ha mindezt megtette, kellően
felkészült arra, hogy elkészíthesse az elő-
adás dokumentumfotóit. Hangsúlyozom,
hogy ezek még csak dokumentumfotók,
amelyekhez hozzátartoznak az előadás
díszleteiről és jelmezeiről készült felvéte-
lek is. (Díszletfotón a teljes színpadot rög-
zítő felvételt értem, a színésszel együtt.)
Ezeknek a képeknek minden esetben a
néző szemszögéből kell készülniük. Ha a
felvétel mást vagy másképp láttat, mint
amit a néző lát, már nem nevezhető doku-
mentumfotónak. A jelmezfotón nem a
színész arckifejezésére kell koncentrálni;
rögzíteni kell a teljes alakot. Úgynevezett
kis totálokat kell készíteni, amelyeken lát-

Törőcsik Mari



 KELETI ÉVA FOTÓI 
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szik a jelmez s a jelenet hátteréül szolgáló
díszlet is.

A színházi fényképezés másik, a doku-
mentáláson túllépő változata, amikor a
fotóriporter önmagát is „belekomponál-ja"
a felvételbe. Amikor nemcsak azt rögzíti,
amit a rendező lát vagy láttatni akar,
hanem önálló véleményt alkot. Mint ahogy
a kritikus vagy a néző, ő is elmond-ja,
hogyan hatott rá az előadás.
Természetesen a fotóművészet
eszközeivel, világítással vagy más
technikai eszközökkel kiemel és elrejt,
hogy erősítse mondani-valóját. Sokévi
tapasztalatom alapján mondhatom, hogy
rossz vagy közepes előadásról nem lehet
művészi erejű fotót készíteni. Ha nincs
„csoda" a színpadon, bennünk, fotósokban
sem támad fel az ihlet. Márpedig az igazi
fotós, ha kielégítette a színházi
dokumentáció igényeit,
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maga is alkotóvá válik. A magas technikai
és művészi színvonalon készült felvételek
sokszor váratlan részleteket tárnak fel egy-
egy előadásból. A kiemelkedő színészi
alakításokról készült sorozatfotó, egy kéz,
egy mozdulat, egy arckifejezés meg-
örökítése hosszú leírásokat helyettesít.
Kétségtelen, hogy nem lehet évente több
száz színházi előadásról azonos művészi
értékű felvételt készíteni. De a jó előadás,
az érdekes rendezői felfogás a fotóst is
különleges teljesítményre ösztönzi.

Számomra hallatlanul izgalmasak a
próbafotók. A fotós együttélése az elő-
adással itta legintenzívebb. Nagyon izgal-
mas ugyanannak a jelenetnek a megörö-
kítése az előkészületek különböző fázisai-
ban: rendelkező, majd emlékpróbán és
végül a néző által is látott, kész
produkcióban. A színházi fotó nyomon
követheti,
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hogyan változik a jelenet, miként vázolja
fel a rendező a szituációt, mit ad hozzá a
színész, és kettejük együttműködéséből
hogyan születik meg az élmény. A képek
jellemzik a rendezők egyéniségét. Kiderül
belőlük, hogy ki az, aki tudja, mit akar, ki
„szüli" próba közben az ötletet, mennyi a
rendezésben az esetlegesség és a vélet-
len. A rendezőkről és a színészekről próba
közben készült felvételek, sőt az úgyneve-
zett „sztárfotók" is, amelyek a művész
egyéniségét, gesztusait, viseletét és visel-
kedését ábrázolják, „a kor foglalatai és
rövid krónikái". Sok minden kiderül belő-
lük.

Ezzel gyakran maguk az „érdekeltek"
sincsenek tisztában. A legtöbb színész és
rendező nem tudja, milyen a jó színházi
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fotó. Nem ártana, ha a végzős színészek-
nek és rendezőknek a színházi fotóról is
tartanának előadásokat a Színművészeti
Főiskolán.

A színészt meg kellene tanítani arra,
hogyan viselkedjék a fényképezőgép előtt,
mi előnyös a számára, és mi nem, milyen
sminket használjon és így tovább. A ren-
dezőnek sem ártana, ha tudná, mi az, ami
megörökíthető fotón, és mi az, ami techni-
kai lehetetlenség.

A fényképezőgép nem filmkamera,
mozgást nem tud rögzíteni. A fényképező-
gép nem magnetofon - hangot sem rögzít.
De ha szakmája iránt érzékeny ember
kezébe kerül, akkor ábrázol és vizionál:
hozzáadja az előadáshoz a fotóművész
vallomását a színházról.

(Keleti Éva felvételei)

Kálmán György


