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„Lecsendesít ez a minimál képi világ” 
Interjú Horváth Kriszta fotográfussal 

Elmondanád, mi az a fotogram? 

A fotogram árnyék, árnyékkép. A 

fotópapírra helyezett tárgyra, ha 

fényt bocsátunk a nagyító lámpájá-

val, a tárgy körvonala fog kirajzolód-

ni, így a tárgy alatti rész fehéren, a 

tárgy körüli rész fényt kapva fekete 

színűvé válik, részletei pedig el-

vesznek. 

Mióta készítesz fotogramokat? 

A Szellemkép Szabadiskola utolsó, 

harmadik évében Kerekes Emőke 

tanárnő kísérleti fotográfia óráján 

találkoztam ezzel a technikával. Ő 

mutatta meg, hogy a képalkotás 

ennyire szabadon, fényképezőgép 

nélkül is lehetséges. Azóta lázban 

tart ez a lehetőség. A Test és forma 

című kurzuson, a család, mint egy 

test gondolata inspirált. Így kezdtem 

el dolgozni régi családi fotóinkból.  

Mit ad neked ez a kifejezésforma? 

Szeretem ezt az állapotot, fotózás 

közben elfogadom magam, és ezt a 

teljességet még nem éreztem eddig. 

Izgat, hogy ez a vizuális keresés 

milyen hatással lehet a gondolatok-

ra. Hálás vagyok, hogy rátalálhat-

tam erre a nyelvre, amelyen úgy 

érzem, a legtisztábban tudok kom-

munikálni önmagam és a világ szá-

mára. Segít elhelyezkedni, kapcso-

lódni, megállni és továbbmenni.  A 

fotogram technikájánál lenyűgözött, 

hogy ennyire direkt módon belenyúl-

hatok a képalkotás folyamatába, 

szinte megérinthetem a kép részeit. 

És lecsendesít ez a minimál képi 

világ. 

Mitől egyedi, amit csinálsz? 

Nem egyediként definiálnám, sőt in-

kább általánosnak. A tanárnőm muta-

tott rá, hogy pont ezért működik. A 

fotogramok részlet nélküli sziluettjei 

mindenki számára ismert családi emlé-

keket idézhetnek elő. Így képeimben 

mindenki felismerheti saját családját.  

Nem csak fotók, kiegészítők is ké-
szülnek a fotogramokból. Ezek mi-
lyen jellegű kiegészítők? 

Igen, ezek egyelőre kísérleti darabok. 

Kitűzőkre és vászontáskákra nyomtat-

tam a képeimet. De tervezem még az 

emlékek ruhadarabokon való megjele-

nését is. 

Hol találkozhatnak a munkáiddal 

az érdeklődők? 

Designvásárokon jelentem meg 

eddig a munkáimmal: Wamp, DIP, 

Gozsdu Udvar, Pozsonyi Piknik. 

Online a hazai Meska és a nemzet-

közi Etsy oldalán. Illetve műhelyem-

ben is szívesen látok minden érdek-

lődőt, a Heinrich Alkotói Szint első 

emeletén.  

Kiknek ajánlod a képeidet? 

Egyelőre kíváncsian tapogatózom, 

ezért is próbálok többféle vásárt, 

többféle csatornát, hogy lássam, 

érzékeljem, hogy hol és kiket szólít 

meg a munkám. Ez nekem is egy 

teljesen új jelenség. De rettenete-

sen élvezem ezt a fórumot, ahol 

közvetlen, azonnali, emberszagú 

visszajelzéseket kapok. Amiért na-

gyon hálás vagyok. Számomra a 

legerősebb impulzus ez a folytatás-

ra. Az eddigi történések egy nagyon 

sokszínű skálával ajándékoztak 

meg.  

Nagyon tetszett a bőröndöd! 

Megmutatod az Olvasóknak? 

A bőrönd matricáján Balatonkenese 

Üdülőtelep felirat. Egy budapesti 

lomtalanításon akadtam rá. Azóta 

kísér.  
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