Balogh Rudolf
(Budapest, 1879. szeptember 1. – Budapest, 1944. október 9.) fotóművész, a magyaros stílus
néven ismert fotográfiai irányzat egyik megteremtője és legjelesebb képviselője.
Ez az elsősorban Balogh Rudolf által használt fényképezési stílus leginkább a magyar élet alapvetően a parasztság -, és Magyarország tájait, állatait jeleníti meg derűs, idillikus
stílusban. A gyakran megszépített magyarság-kép felmutatását - zömmel középosztálybeli
fényképezők - rendkívül színvonalas technikával valósították meg. A kép "tetszeni akar" a
nézőnek, ezért ennek érdekében nagyban kihasználja a kontrasztot. A képeket rendszerint
fényes brómezüst papírra készítették.
Kankovszky Ervin[1] a következő szavakkal méltatta:
„A magyar stílus tulajdonképpen nem más, mint az alföldi magyar nép lelke és jelleme, a
magyar lélek képpé fagyott virága. A tiszta jellem, rajongó szív és a mindenért lelkesedő lélek
vágyódásainak kifejezése, a fény és árnyék ritmusában. (…) Tárgya leginkább a magyar
népéletből való. A képeken napsugár ömlik szét és a fényhatások csillogása uralkodik.”
1914-ben megindította a Fotoművészet című szaklapot, ezzel egy időben a Vasárnapi Újság,
majd az Est-lapok munkatársa volt. Utolsó éveiben a Magyar Film Iroda laboratóriumának
vezetője volt. Jelentős szerepet játszott az amatőrmozgalmakban. 1930-ban a Fotoművészeti
Hírek szerkesztője. Műveiben elsősorban az Alföldet, a falusi életet és az állatok világát
örökítette meg.
A nevét viselő, 1992-ben alapított Balogh Rudolf-díj a magyar fotográfia legrangosabb
szakmai díja. Kiemelkedő fotóművészeti tevékenység, illetve fotóelméleti munkásság
elismerésére adományozott állami kitüntetés. Évente két személy kaphatja 2001-től évenként
három embert díjaznak. 1992-ben alapította a művelődési és közoktatási miniszter. Ezt
megelőzően fotóművészek a filmesek kitüntetésére 1958-ban létrehozott Balázs Béla-díjban
részesülhettek. A kuratórium tagjait a szakmai egyesületek javaslatára a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma bízza meg. Évente két személy kaphatja. A díjjal járó plakett Gáti
Gábor alkotása.
Kiosztott díjak:
• Gáti György fotóművész
• Katkó Tamás fotóművész
• Horváth Dávid fotográfus
• Kresz Albert fotóművész
• Soós Lajos fotóriporter, MTI.
főmunkatársa
• Telek Balázs fotóművész
• Gárdi Balázs fotóriporter
• Vancsó Zoltán fotográfus
• Fejér Gábor fotóriporter
• Jokesz Antal fotóművész
• Haris László fotóművész
• Koncz Zsuzsa fotóriporter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vékás Magdolna fotóművész
Szilágyi Lenke fotóművész
Baricz Katalin fotográfus
Rédei Ferenc fotóriporter
Stalter György fotóriporter
Tímár Péter fotóművész
Szebeni András fotóművész
Kincses Károly fotótörténész,
muzeológus
Bánkuti András fotóművész
Fejér Ernő fotóművész
Balla András fotóművész

Robert Capa
Friedmann Endre néven született Budapesten, a 20. század egyik legjelentősebb,
haditudósítójaként tartják számon. Rövid élete során öt csatatéren fotózott (a spanyol
polgárháborúban, a japánok kínai inváziójakor, a II. világháború európai hadszínterein, az
első arab-izraeli háborúban és Indokínában). A II. világháború folyamán Londonban, ÉszakAfrikában, Olaszországban, a normandiai partraszállásnál az Omaha Beach-en és Párizs
felszabadításakor is ott volt és dokumentálta a háború eseményeit.
Öccse szintén fényképész lesz és Cornell Capa néven fut be szép karriert. Robert Capa (ekkor
még Friedmann) a harmincas évek elején hobbifotósként kezdett képeket készíteni. Bohém
figura lévén hamar rájött, hogy kedvtelését megélhetésként is űzheti. Mivel Párizsban sem
volt neki könnyű a megélhetés, 1934-ben felvette a Robert Capa nevet (u.i.: magyar barátai
között cápa volt a beceneve), ami amerikai hangzású volt, hasonlított az akkoriban népszerű
amerikai fimrendező, Frank Capra nevére.
A várakozása sikerrel járt, megkapta első megbízását a Vu magazintól. Haditudósítóként vett
részt az 1936-os spanyol polgárháborúban, az 1938-as japán-kínai háborúban, a II.
világháború észak-afrikai és olaszországi hadjárataiban, a franciaországi (normandiai)
invázióban, 1950-ben az izraeli harcokban. 1954-ben a Life Indokínába küldte, hogy
tudósítson a francia gyarmati harcokról. Május 25-én délután 3 óra előtt 5 perccel aknára
lépett, és meghalt.
1937-ben Gerda Taro-val tudósítottak a spanyol polgárháborúból, a francia, baloldali Regards
nevű hetilap megbízásából. Az itt készült A milicista halála című képe meghozta számára a
világsikert. A képet több más fotója kíséretében a LIFE magazin közölte, és szinte azonnal
vitákat váltott ki szakmai körökben. Ellenlábasai azt próbálták bizonyítani, hogy a fotó – Capa
állításával ellentétben – nem dokumentum, hanem egy megrendezett, beállított kép. A vita
tulajdonképpen a mai napig tart, a hivatalos álláspont az, hogy a kép eredeti, vagyis Capa
valóban abban a pillanatban fotózta le egészen közelről a katonát (akit később Federico
Borrell García néven azonosítottak), amikor egy golyótól elesett a harcmezőn
D-nap
Észak-Afrikában, majd Szicíliában kísérte az amerikai katonákat. 1944. június 6-án hajnalban
ő volt az egyetlen fotós, aki a partraszállók első hullámával Normandia földjére lépett. 6
tekercs filmet (106 kockát) fotózott el, majd délután 2-kor, amikor már biztosnak látszott a
hídfőállás, az első kórházhajóval visszatért Portsmouth-ba. A filmtekercseket bevitte a LIFE
londoni irodájába, majd lefeküdt aludni. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry
Burrows (aki később maga is hadifotós lett) annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előhívás
után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban
száradjanak a negatívok. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, 8 teljes kép és további 3
kocka bizonyos részeinek kivételével teljesen megsemmisültek. Ezek a fotók – mint egyedüli
hiteles vizuális dokumentumok – inspirálták később Steven Spielberg-et a Ryan közlegény
megmentése c. film nyitó képsorainak megalkotásakor.
1947-ben megalakította a Magnum fotóügynökséget. Alapítói: Henri Cartier-Bresson, David
Seymour, George Rodger és William Vandivert.

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel” – mondta több interjúban is a sokat látott,
de tragikusan rövid életű riporter.
Hagyatékának gondozására öccse, Kornél (Cornell Capa) 1964-ben alapítványt hozott létre,
ez később kiegészül más fotósok munkáival is, majd ebből jött létre 1974-ben New Yorkban
az International Center of Photography, amely ma archívum, galéria és fotós iskola.

Moholy-Nagy László
(Bácsborsód, 1895. július 20. – Chicago, 1946. november 24.)
Moholy-Nagy László (eredetileg: Weisz László) magyar fotográfus, konstruktivista festő,
ipari formatervező, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar
úttörője.
1923-ban a távozó Johannes Itten helyére a Bauhaus oktatói közé. Olyan nevek közé
csöppent, mint Paul Klee, Oskar Schlemmer, és bár mellettük ő ismeretlennek számított,
mégis a Bauhaus eszmeiségének egyik védjegyévé vált.
1929-ben belekóstol a filmezésbe, leforgatja élete első nagyobb lélegzetű filmjét Marseille,
régi kikötő címen.
1921 és 1928 között két könyvet is írt, Festészet, fényképészet, film (1925) valamint Az
anyagtól az építészetig (1927) címmel, illetve a Bauhaus színháza című kötet társszerzője is
volt.
1928-ban, Berlinbe költözött, ahol fotográfiai, tipográfiai és reklámgrafikai munkákat vállalt.
Közben színházi díszleteket is tervezett (Hoffmann meséi, Berlini kalmár,
Pillangókisasszony) 1929-ben belekóstol a filmezésbe, leforgatja élete első nagyobb lélegzetű
filmjét Marseille, régi kikötő címen.
1939-ben Moholy-Nagy néhány munkatársával, komoly tőke nélkül alapította meg a School
of Design intézetet szintén Chicagóban, mely Institute of Design néven 1944-ben főiskolai
rangra emelkedett. Az intézménynek egészen két évvel később bekövetkezett haláláig
vezetője volt. A 2006-ban 125 éves Magyar Iparművészeti Egyetem fölvette Moholy-Nagy
László nevét és Moholy-Nagy Művészeti Egyetemként működik tovább.

BARICZ Katalin
fotóművész
(Lengyeltóti, 1948. szeptember 21.–)

Gyerekkorától fotografál. Képesítése: fényképész szakmunkás. 1967-74: Magyar
Filmlaboratórium Vállalat laboránsa. 1974 óta kiállító művész, azóta a budapesti Fotók, 1981
óta a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. 1976-82: FŐFOTÓ műszaki előadója,
munkaköréhez tartozik az amatőrök oktatása is. 1982 óta szabadfoglalkozású fotográfus.
1983: Székely Aladár-díj. 1987-88: SZOT-ösztöndíj. 1998: Balogh Rudolf-díj; André
Kertész-ösztöndíj, Párizs; 2007: A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze-díj. Budapesten él.
A fotográfia számos műfajában tevékenykedik professzionális módon. Divatfotói éppoly
egyéni megoldásúak, mint emberábrázoló kreatív fotográfiái vagy szociofotói. Képei
konvenciómentesek, felszabadultak, nem nélkülözik a humort. Foglalkozott fotóoktatással,
tankönyveket írt kezdő fotóamatőrök számára.

Benkő Sándor
20 éve sikeresen és fiatalos lendülettel tapossa a hazai és nemzetközi reklámfotó és
divatfotográfia malmait. Akadémiát végzett képzőművész (Akademie für Bildende Künste
Mainz).
A német és magyar kultúrában egyaránt otthon van, mivel 34 éven keresztül Németországban
nőtt föl és 19 éve él Magyarországon egyaránt, több nyelvet beszél. Koncepcionális alapú és
technikailag mint vizuálisan igényes munkájával hozzájárul megrendelőinek sikereihez, amit
2008-ban például a MOM Park Magazin nagy szakmai presztízzsel járó „Magma Díj“
elnyerése is igazol. A divatfotográfia, reklámfotográfia, celebfotográfia, beautyfotográfia és a
portréfotográfia a fő profilja
Színvonalas fotói, technikailag a legkorszerűbb eszközökke:
Sinar –Hy6/eMotion 75 LV
Sinarcam2/P2/Sinarback 54HR
Broncolor Grafit, Scoro generátorok
Saját Budapesti 260 nm -es fotóstúdió van. Ezzel az igényes befektetéssel is eleget
tesz megbízóinak magas minőségi elvárásainak. Mindennapi fotómunkája mellet elegendő
időt és energiát talál az Artfoto Kft. ügyvezető posztjának ellátására, továbbképzéseket tart
felnőtteknek és stylist, grafikai hallgatókat tanít (KREA Művészeti Iskola).
Szakcikkeket ír fotómagazinok számára (Fotómozaik Magazin, Fotó Videó Magazin, Fotó Art
Magazin) és ápolja nemzetközi fotószakmai kapcsolatait.
Tevékeny tagja a Circle-24 nevű Nemzetközileg Alkotó Fotográfusok Szövetségének,
a Magyar Divatszövetség elnökségének, a MUOSZ-nak, a Német Képzőművésztanárok
Szövetségének. Ambíciója töretlen a hazai reklám- és divatfotográfia szélesebb körű
elfogadtatásában és igyekszik hozzájárulni a munkaival.
A szakmai verseny híve, ezért úgy gondolja: „Ne panaszkodj, hanem legyél olyan jó,
hogy aki, technikailag és tartalmilag naprakész, minőségi és magas reklámértékű munkát
igényli, ne tudja megengedni magának, hogy megkerüljön.“

