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A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a 

fotóművészetben 

Tézisek 

 

Az új lendületet kapott fotográfiaelméletben az addig nem vizsgált, a teoretikusi figyelmet 

elkerülő jelenségek bemutatására és elemzésére a hetvenes évek közepétől egyre többen nyúltak 

a fotográfiával addig nehezen összeegyeztethetőnek vélt, színházzal kapcsolatba hozható 

komparatív megközelítésekhez. Alan Douglas Coleman volt az első teoretikus, aki 1976-ban 

néhány amerikai kortárs fotográfus munkájának bemutatása során egy új attitűdre lett 

figyelmes, és el is nevezte azt direktoriális módnak (directorial mode). 

Argumentációjában ő legfőképpen az akkoriban is uralkodó straight photography (tiszta 

fotográfia) irányzatát opponálta ezzel a móddal. A fotográfiát teljesen más szemszögből 

vizsgáló Roland Barthes utolsó könyvében, a Világoskamrában jelentette ki, hogy szerinte a 

fotográfia nem a festészeten, hanem a színházon keresztül érintkezik a művészettel. Ez a 

kijelentés több szempontból is fontos. Egyrészt ezzel semlegesíti a huszadik század első 

negyedére valóban zsákutcába jutott fotográfiai piktorializmus örökségének negatív 

megítélését, valamint azzal, hogy a fotográfiát a művészet terepén intermediális médiumként 

ismeri el, új értelmezési lehetőségeket ad a hetvenes-nyolcvanas években nagy változásokon 

átmenő, művészetté váló fotográfiai törekvések megértéséhez.  

Az általam kiemelt Barthes-tól származó idézet szöges ellentétben áll a fotográfiáról történő 

gondolkodásban ekkoriban újra megerősödő elméleti és gyakorlati vonulattal, amely a 

fényképet a Peirce-i jelelméletből kiindulva indexikálisként gondolja el. Az idézet Barthes 

könyvén belül is ellentétben áll annak szerteágazó tartalmával, ugyanis a szerző fotográfiával 

kapcsolatos többi meglátása pontosan a fotográfia indexikális, azaz annak az objektív valóságot 

mechanikusan visszaadó jellegét domborítja ki, és betonozza be a következő évtizedek 

fotográfiáról való gondolkodásába. 

 Coleman és Barthes gondolatmenete egészen más aspektusból elemzi a fotográfiát. Coleman a 

fotográfia alkotói oldalát helyezi értelmezésének középpontjába, Barthes pedig a fotografikus 

leképezést „elszenvedő” modell és a fotografikus képet értelmező befogadó helyzetéből jut el 

a kijelentéséig. Ez a két fontos tanulmány a művészettörténet azon szakaszában íródott, amikor 

a fotográfia a konceptualista művészetben betöltött központi szerepe kapcsán bekerült a 
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művészet fősodrába és a médium határaira való rákérdezés addig nem ismert, vagy nem 

tárgyalt, illetve tagadott/eltakart oldalait mutatta fel a fotográfiának.  

Dolgozatom módszertana kritikai diskurzuselemzés. Az első fejezetben ismertetem és elemzem 

a direktoriális mód és a megrendezett fotográfiát tárgyaló fontosabb elméleti szövegeket. A 

fejezetet alfejezetekre tagoló ismertetés folyamán, A.D. Coleman, Michael Köhler és Anne H. 

Hoy kánonképző munkáin keresztül feltérképezem a rendezői mód és a megrendezett fotográfia 

attitűdjét. Ehhez főleg Coleman Directorial Mode. Notes Toward a Definiton című tanulmányát 

használom vonalvezetőnek, amely elsőként hozta kontextusba a hatvanas-hetvenes években, 

néhány fotográfus munkáiban észrevehető törekvést, amelyet Coleman direktoriális módnak 

nevezett el. Coleman tanulmányának elemző bemutatása folyamán megkísérlem a fotótörténet 

művészeti szempontból releváns korszakainak, a piktorializmusnak és a tiszta fotográfiának a 

primer forrásokból történő újraolvasását. A Directorial Mode. Notes Toward a Definiton című 

tanulmányban ugyanis olyan gazdag, a fotográfia történetével és a fotóművészet létrejöttével 

kapcsolatos utalásrendszer fedezhető fel, amely fotóművészet szerepének és rétegzettségének 

újragondolására motivált. Hoy Fabrications. Staged, Altered and Appropriated Photographs 

című könyvében, azontúl, hogy a megrendezett fotográfia képtípusának műfaji felosztására tesz 

kísérletet, egy másik, dolgozatom szempontjából fontosnak bizonyuló megkülönböztetést is 

végrehajt. Gondolati rendszerében ketté választja, külön kezeli a direktoriális módban 

alkotókat, valamint a megrendezett fotográfiákat létrehozó művészeket. A direktoriális módban 

alkotókat későmodernista, a megrendezett fotográfiákat létrehozó művészeket pedig 

posztmodern jelzővel illeti. Ugyanezt a különbségtevést fogalmazza meg Michael Köhler 

Arrangiert, konstruiert und inszeniert - vom Bilder-Finden zum Bild-Erfinden című 

tanulmányában. Köhler átmenetként értékeli a direktoriális mód fényképészeinek a munkáit a 

posztmodern megrendezett fotográfia és a modernista művészetfelfogásnak megfelelni akaró, 

formalista tiszta fotográfia között. Ez a különválasztás Hoy könyvében és Köhler 

tanulmányában a művészek témaválasztásán keresztül nyer indoklást: míg a direktoriális mód 

művészei alapvetően fotográfusok voltak, akik önmaguk belső világát kutatták, addig a 

posztmodern képzőművészek fényképhasználatában a tömegmédia hatása által kialakított 

énkoncepciók képezték a vizsgálat tárgyát. Ezt a különbségtételt, habár nem a képek témáját 

illetően, kritikával kezelem a tézisem további részeiben.  

Köhler radikálisan leegyszerűsítő, ámbátor lényegre törő ismertetése, amelyben a modernista 

fotóművészet legfőbb jegyeit felsorolta, majd opponálta azokat a hasonlóképpen összefoglalt 

posztmodern (megrendezett) fénykép jellemzőivel, megvilágosító erejű volt számomra. A 
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lényegre törő opponálás megmutatta, hogy az oly nagy népszerűségnek, követendő példának 

tartott, intézményi szinten is uralkodó fotográfiai irányzat voltaképpen a fényképezőgép 

valóság leképző erejébe vetett hiten alapul. És, amiképpen az Coleman és Hoy szövegeiből is 

kiderült, az intézményi pozícióban is markánsan jelenlevő tiszta fotográfiát pártoló felfogás 

nem tűrt meg semmit maga körül, amely ennek a kívánalomnak nem felelt meg.  

A következő fejezetben Craig Owens allegória fogalmát vezetem be a diskurzusba, amely 

fogalom a későbbiekben is fontos szerepet tölt be dolgozatomban. A fogalom bevezetéséhez 

Owens allegória elméletét is inspiráló Walter Benjamin néhány írását hívom segítségül. A 

magatartásként, technikaként érzékelésként és folyamatként definiált allegória fogalom 

ellentétét, a modernizmus művészetfelfogását meghatározó szimbólum fogalmát is kontextusba 

hozom. A szimbólum fogalmát, amely a szerves egységként, egészelvű művészetként és érzéki 

tapasztalásként jellemezhető, a tiszta/purista fotóművészetet alátámasztó, bemutató és azt 

tematizáló elméleti szövegek elemzése folyamán hasznosítom. A fejezetben bemutatom a tiszta 

fotográfia vonulatának kialakulását és az ebben a folyamatban részt vevő kulcsalkotók és 

teoretikusok, mint Paul Strand, Edward Weston, vagy Beaumont Newhall tanulmányain 

keresztül vázolom fel ennek a fotográfiai irányzatnak a meghatározó elméleti alapvetéseit.  

A tiszta/purista fotóművészet esszenciájának tartott transzparencia, áttetszőség fogalmának az 

elemzése hangsúlyos részt kapott ebben a fejezetben. Ahogy Roland Barthes és Roger Scruton 

sok esetben hasonló, ugyancsak a fotográfia médiumának transzparenciája mentén kibomló 

elméleteinek a vizsgálata is. John Szarkowski és André Bazin ontologikus, és ugyancsak a 

transzparencia általuk vélt jelentőségét taglaló írásainak elemzése után A fotó, mint tükör című 

alfejezetben a fotóművészet médiumnak tulajdonított transzparenciájából fakadó 

ablakszerűségét, valamint tükörszerűségét opponálom. Ehhez John Szarkowski Mirrors and 

Windows című szövegét veszem alapul, amelyben Szarkowski az ablak kategóriát a fotográfia 

modernista felfogásának megfelelően olyan fényképként definiálja, amelynek karakterét az 

expozíció pillanata adja. A tükör kategóriába pedig azokat a fényképeket sorolja, amelyekben 

nem a lefotografált valóságszelet, ábrázolat az elsődleges, hanem az, hogy a fénykép mintegy 

visszatükrözi az alkotó személyiségét, a felvétel pillanatakor uralkodó lelkiállapotát. 

A fejezet egyik központi részét Barthes-nak azon gondolatmenete képezi, amelyben a fotográfia 

transzparenciája mentén határozottan elkülöníti a fénykép értelmezési lehetőségeit az írott 

szöveg által nyújtott interpretációs lehetőségektől.  
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A harmadik fejezetben áttérek a fotográfiával kapcsolatos posztmodern elemzések vizsgálatára. 

Ebben Frederic Jameson pastiche fogalmára építek, amely A posztmodern, avagy a késői 

kapitalizmus kulturális logikája című könyvének egyik kulcsfogalma. Ezt a fogalmat Jameson 

a modernizmus és a posztmodernizmus különállásának megmutatására alkalmazza. Andy 

Grundberg pedig ezen fogalom bevonásával elemzi az általa posztmodernnek tartott 

fényképészek munkáit. Itt többek között a későmodernistának tartott direktoriális mód és a 

posztmodern megrendezett fotográfia közötti különbségtételt bizonytalanítom el az alkotói 

módszerként alkalmazott pastiche-nak a kimutatásán keresztül Arthur Tress és Leslie Krims 

fotóművészeti alkotásaiban. Mert a pastiche felfedezhető jelenléte egy technika, amelyen 

keresztül érthetővé válik az alkotóktól kiválasztott képek elemzése során, hogy a rendezői mód 

fényképészei nem csupán elfordultak a számukra unalmas külvilág „döntő pillanatainak” 

megörökítésétől, hanem szemben a valóság művészeti ábrázolásának diktátumával, 

fényképezőgépeiket fantáziájuk, valamint személyes élményeik látens képeinek teremtett, 

szervetlen kompozícióinak létrehozására használták.  A tiszta fotográfia formalista álcájába 

öltöztetve, annak „ablak” felfogását is kritikával illették.  

A harmadik fejezet Fénykép mélyén című alfejezetében visszatérek a fotográfiában kezdetektől 

meglévő tükör problematikára. A fejezet Craig Owens allegória fogalmának még kimondatlan 

jelenlétének nyomait tárja fel Owens Photography En Abyme című tanulmányában. Ahol 

Owens, ellentétben Szarkowskival – akinek írásai és kurátori tevékenysége arra irányultak, 

hogy a fotográfiát a saját jogán, azaz minden más befolyástól mentesen értékeljék, – a fotó 

tükörszerűségét nem felszíni jelenségként vizsgálta, hanem a fotó struktúrájaként, belső 

jelenségeként elemezte azt, melyhez az irodalomelmélet módszertanát hívta segítségül. Az 

ebben a tanulmányban még nevén nem nevezett allegória egy impulzusát, a palimpszeszt 

megfejtéséhez szükséges metódust értelmezési technikaként hasznosítja Owens. Allegorikus 

olvasatát utólagosan „retorikai dísz”-ként, „ékítés”-ként „aggatja” az elemzett munkákra. De 

mivel az tudható, hogy az allegóriát nem lehet „beletenni” olyan munkákba az értelmezés 

folyamán, amelyekben az strukturálisan nincsen benne, így Owens megadja a lehetőséget arra, 

hogy párhuzamba állíthassam meglátását Coleman véleményével, amely szerint a direktoriális 

mód át- meg átjárja a tiszta fotográfia formalista irányelveinek megfeleltethető alkotók 

munkásságát is.  Owens a fotográfiai értelmezés egy módszerét dekonstruálja, kiszakítja azt 

annak megszokott gyakorlatából, amely a fotón látható dolgok kompozíciós rendjével, 

tónusmenetével, esetleg történelmi relevanciájával foglalkozik, és precíz elméleti munkával 



6 

 

alátámasztja az irodalomelméleti olvasat lehetőségét és érvényességét a fotografikus képek 

birodalmában. 

A negyedik fejezetben a direktoriális mód fényképészeinek a valóság imperatívuszától történő 

elszakadására tett kísérleteit analizálom. Ezt már Owens allegóriaelméletén keresztül hajtom 

végre és Duane Michals fotográfiai képtípusainak mentén összeálló életművének bemutatásán 

keresztül a direktoriális mód jellemző képtípusainak, valamint a teatralitás fogalmának 

tulajdonítok jelentőséget. 

Disszertációm további fejezeteiben műelemzéseket végzek. A direktoriális mód jellemzőit 

mutatom ki Flesch Bálint életművében, valamint érzékeltetem, hogy ez a fotóművészeti módusz 

milyen komoly szerepet tölt be a kortárs magyar fotográfiában. A továbbiakban az ezeket övező 

modern és posztmodern irányultságú diskurzusok kritikáján keresztül igyekszem rámutatni, 

hogy a digitális képalkotás alapszoftverének, a Photoshopnak a megjelenésétől számított 

időszak, a posztfotográfia elméleti diskurzusában ugyanaz a kettősség munkál, amely a modern 

és a posztmodern fotóelméletek közötti feszültséget generálta. Ez a kettősség legfőképpen a 

fotográfia médiumának valóságra utaltságát tárgyaló elméleti munkákban mutatkozik meg. A 

posztfotográfiát övező diskurzusok esetében azonban már nemcsak fotográfia, fotóművészet 

ilyen vagy olyan megítéléséről van szó, hanem a fotográfia médiumának digitális korszakban 

való létjogosultságáról.  Véleményem szerint a digitális fotográfiával előtérbe kerülő 

művészetelméleti problémák nagy része már a nyolcvanas években, legfőképpen a 

dekonstruktív irodalomelmélet eszközrendszerére támaszkodó művészetelméleti elemzésekben 

is felbukkantak, s így a posztfotográfia korszak sokkal inkább a fotográfia médiumának – 

mindig is meglévő – manipulációnak való kitettségét világítja meg, amely immáron befogadói 

oldalon is egyértelművé vált, válhat.  
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