
 

 Szeretek levenni egy könyvet, nézegetni a képeket, nyitva 

hagyni az asztalon, és másnap is elsétálni előtte.. - interjú 

Pörneczi Bálinttal  

 
A Magyar Nemzet fotósából szabadúszó fotós lett Dél-Franciaországban. Egy lexikonban talán 
így foglalnám össze az életét, de valójában lenyűgöz az a nyitottság és természetesség, ahogy 
a különböző helyzetekben mozog. Mindig is tetszettek a portréi, amelyeken a portréalanyok 
mindig egy érdekes helyzetben látható. Most, hogy hamarosan fotóskönyv jelenik meg a 
képeiből, ideje volt leülnünk beszélgetni. 
 
- Nem gyakran fordul elő velem, hogy nézegetve a francia Photo újságot, ott magyar nevet 
találok. Ha jól emlékszem, te háromszor is szerepeltél már benne, egyszer volt egy interjú, aztán 
teszteltél egy fényképezőt is… 
- A fényképezőtesztelés úgy jött, hogy van egy olyan rendezvény Párizsban, hogy Salon de la 
photo, és ezen az összes nagyobb fényképezőgyártó részt vesz. 10 fotósújság is kint volt, és 
újságonként a főszerkesztők felkaroltak 1-1 olyan embert, akik prezentáltak a rendezvényen. 
Volt egy pályázat is, amire beadtam az anyagomat, az eredményhirdetés a fotóházban volt 
(Maison Européenne de la Photo, MEP). Épp Párizsban voltam, és kaptam egy sms-t, hogy ha 
ráérek, menjek el. Nagy meglepetésemre a zsűri nagydíját sikerült elvinnem. Ennek 
köszönhetem, hogy a Fujinál felfigyeltek rám, úgyhogy most már Fujival dolgozom 3 éve.  
- És utána az Instagram különszámban is kaptál egy fél oldalt. 
- Igen? Nem is tudtam. Majd szólok nekik, hogy küldjenek egy példányt. 
- Ha jók az infóim, korábban a Magyar Nemzetnél dolgoztál. 
- Igen, lehúztam ott 10 évet fotósként. A Magyar Nemzet magazinját is mi csináltuk, az jó móka 
volt egészen addig, míg mindenki meg nem hülyült.    
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- És akkor ezért mentél ki? 
- Nem, én szerettem ellenzékben dolgozni, izgalmasabb. Amikor választás volt, mégha a Fidesz 
vesztett is, akkor is átmentünk a szocikhoz, és amikor elkezded látni, hogy jé, ez a csávó is ott 
volt a Fidesznél, ez a másik is, ez nagyon feltűnő lett. Amikor belelátsz (és én a Nemzetnél eléggé 
beleláttam a dolgokba), az elég komoly motiváció. A feleségem francia, akit még Pesten 
ismertem meg. Kint laktunk másfél évet Párizsban, az nagyon nehéz volt. Az eléggé zavart, hogy 
otthon nem engednek előrébb, már abba akartam hagyni a fotózást. És nálunk minden Pesten 
történik. A szabadúszás viszont halott, talán ha pár ember csinálhatja, az esküvőfényképezés 
megint nem az én stílusom, stúdiót sem volt kivel építeni, meg abban sem láttam kihívást. 
Amióta kint vagyok Franciaországban, rengeteg nációból ismerek fotóst, és 90 %-ban nem is 
fotózásról beszélgetünk, otthon meg mindenki abban akart okos lenni. Nem azt mondom, hogy 
itt kint minden jó. Öt év kellett ahhoz, hogy hozzászokjak a szabadúszósághoz, hogy néha 
mínuszba mehet a számlám, de már nem zavar, mert tudom, hogy végül kapok munkát. 
- Én egy csomó ideig azt hittem, hogy a franciáknál is csak Párizs létezik, aztán persze rájöttem, 
hogy nem. Te délről, ahol most laksz, ugyanolyan jól hozzáférsz mindenhez, mint korábban 
Párizsból?  
- Á, nem. Amikor lejöttem ide, először nagyon jó volt. Életemben nem laktam vidéken, ez egy 
Sárvár nagyságú hely, ahol lakunk, a természet gyönyörű, ami a környéken van, de kb. itt meg is 
áll az élet. Ide nem jár se a vonat, se semmi. Párizsban túl sokan vannak, biztos te is érzékeled, 
hogy egyre kevesebbet fényképezünk, az életünk 90 %-a a számítógép előtt töltődik, a maradék 
meg marketinggel. Ez nem az én stílusom. Bár ismerek szerkesztőket, meg újságoknál 
embereket, de nem vagyok az a minden reggel odamegyek és viszek neked langyos croissant és 
kávét típusú fickó, pedig sajnos ez így megy. Leestek az árak is a fotóban. Már annyira kevés 
pénz van a sajtóban — persze még mindig sokkal több, mint otthon, de a kinti összegekhez 
képest kevés – hogy még így is megbíznak időnként ezzel-azzal, hogy nem nyomulok. 
- Ahol laksz, onnan Arles, a híres fotófesztivál-város sincs elérhető közelségben? 
- De. Olyan 3 óra motorral.  
- Tőlünk olyan 15, úgyhogy idén nem is voltam, csak tavaly. 
- Nem voltam idén én se. Az az igazság, hogy ilyen helyekre úgy kell menni, hogy nem tervezel 
semmit. Ha tervezel, akkor csalódott leszel. Nem szabad várni tőle semmit. Ott van a világ krémje 
— de ugyanez van a Visa pour l'image-nál is , oda már nem is megyek —, szóval minden góré ott 
van, viszont ők is csak ki akarnak kapcsolni, le akarják magukat inni. Van valamennyi portfolio 
review, amit végignéznek másnaposan, és akkor rájössz, hogy mindenki Szíriában meg 
Palesztinában volt… De most már látom, hogy azok, akik eddig csak Perpignanban voltak a Visa 
pour l'image-on, azok is most már mennek Arles-ba is, mert mindenki megpróbál művészkedni. 
De nagyon nehéz érvényesülni. Én is, ha folyton mennék fel Párizsba, meg találkozások, stb. 
akkor már biztos lenne egy galeristám, aki árulná a portréimat, mert az létezik eladó, 
sorszámozott, aláírt változatban. Néha eladok egyet-egyet belőle, de biztos, ha foglalkoznék 
vele, akkor jobban menne. Én inkább megvárom, míg valaki keres, mint hogy én keressek, és 
csalódjak és átverjenek. 
- Mondj egy kedvenc kiállítást Arles-ból! 
- Koudelka. Az nagyon jó volt. Nem követem folyton a kiállításokat, mert nagyon sok a 
konceptuális alkotás, aminél ha nem olvasol el három oldal szöveget, akkor nem érted, miről 
szól. Én mindig is dokumentaristának tartottam magam, nem tartom magam művésznek, mert 
én gyűjtögetek. Mindig találok valamit, ami érdekel, és majd egyszer lesz belőle valami. Ha nincs 
megbízás, akkor az én alaphozzáállásom az, hogy hosszú ideig dolgozok egyvalakivel. És azért 
vagyok itt, mert erre itt megvan a lehetőségem.  
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  Itt tudok annyi pénzt keresni olyan fotóval, ami nem érdekel, hogy abból sok szabadidőm 
keletkezik. Nem élek nagy lábon, nincs Ferrarim, viszont látnak a gyerekek reggel. 
- Térjünk vissza Figurák-sorozathoz. Én azt nem értem benne, hogy miért dokumentálod az 5 éves 
kislányt ugyanúgy, mint Macront, a francia elnököt. 
- Ismered August Sandert? 
- Ismerős a név. (német dokumentarista fotós az 1900-as évek elején - így utólag, a szerk.) 
- Nekem ő az etalon. Mellette még szeretem Anton Corbijnt, Stefan Waltert, akik szeretik a 
portrékat. De az, amikor a Nemzetnek dolgoztam, hogy menjek el egy sajtótájékoztatóra, a fickó 
fejéből kiáll a rhododendron, és csináljak minél több képet, állót, fekvőt, az más. A portré szerintem 
egy nehéz műfaj. Mindig is szerettem volna elmerülni benne. Canon eos 5D-m volt, ami egy 
tükörreflexes profi gép, de aztán rájöttem, hogy azzal egyre kevésbé lehet fotózni, túl feltűnő. Az 
emberek, amikor meglátták a teleobjektívemet, egyből elfordultak, hogy mit csinál itt ez a 
paparazzi. Az emberek ma már sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy fotózzák őket. Régebben 
könnyebb volt észrevétlennek maradni. 
- Nekem is 5D-m van, én viszont azért szeretem, mert nagyon jó vele dolgozni, kézreáll minden, 
egyszerű beállítani... 
- Igen, de én szeretem, ha nem vesznek észre. Ezért jó a Fuji X-Pro2, mert úgy nézek ki vele, mint 
egy turista. 
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- Viszont a Figurák-sorozatot még Iphone-nal fotóztad… 
- Amikor még nem volt Fuji, vettem egy Iphone-t Párizsban, hogy letöltsem rá a metrótérképet. 
Aztán csináltam egy blogot, de abbahagytam. Később egy haverom mondta, hogy milyen fontos 
az Instagram, úgyhogy elkezdtem oda felrakni a portrékat. Régebben elég sokat dolgoztam filmre, 
6*6-ra, síkfilmre, ezért örültem meg, hogy az Iphone-on is van négyzet alakú fotó… 
 

 
 
- De akkor nem egy 6*6-os filmre kéne dolgoznod? Mert a képeid nagyjából úgy néznek ki. 
- Ebben az a poén, hogy mindenki elkezdhet fotózni. Ha te holnap kimész és fotózol, vagy 5 
másodperces videókat készítesz felhőkről, akkor egy ideig mindenki hülyének fog nézni, de 
amikor már 10 éve mozgó felhőket fogsz filmezni, akkor már azt fogják mondani, hogy hú, a felhős 
csávót ismered? Ami persze egy idő után unalmas, mert bekategorizálnak, hogy ja, az iphone-os 
csávó a portéival, ezért egyre kevesebbet is csinálom. Most 560 kép van, ami azt jelenti, hogy 
legalább 600-szor elmondtam már ugyanazt az 5 mondatot. 
- Mennyire nehéz odamenni ismeretlen emberekhez? 
- Nem mindenki képes rá és én se voltam képes rá, de ez  
 nekem nagyon sokat segített még a nyelvben is. 
 
 

 
 
 
 
 



 

5
 

 

- Az embereket véletlenszerűen választod ki? 
- Nem. Van, hogy egy nap 5 képet is megcsinálok, mert érdekesek az emberek, van, hogy 
hónapokig semmit. A koncepció az volt, hogy sose legyen olyan objektum vagy tárgy a képen, ami 
meghatározza, hogy milyen időben vagyunk. Tehát sose fogsz látni a háttérben egy Renault 
Mégane-t, ami tavaly jött ki. Ne legyen két portré ugyanolyan háttér előtt, a kivágás se legyen 
ugyanolyan. Az elején még azt is mondtam, hogy minden szakma csak egyszer, de akkor nagyon 
hamar körbeértem volna, ahhoz igazán nagyvárosban kellene lenni.  
- Ezekről az emberekről, akiket fotóztál, végülis megtudtál valami számodra fontosat? 
- Eleve az, hogy megállnak, érdeklődnek, el tudják-e játszani, akit akarnak... Én nem irányítom 
őket. Megkérdezem, mivel foglalkoznak, elmondom, hogy én miért csinálom. Ez az elején még 
nehéz volt. De mára megszoktam, hogy egészen máshogy mész oda egy 60 éves fickóhoz, mint 
egy 5 éves gyerekhez.  

Az elején nagyon jó volt, mert 400-an követtek, mert őket még le tudtam követni, hogy 
lehetnek egymással kapcsolatban. Mondjuk az AFP-s csávót Bejrútban ismerem, az biztos haver a 
római AFP-s góréval, ő biztos azért követ. Ez akkor ugrott meg, amikor az Instagram készített egy 
interjút velem, és az megjelent az ő blogukon, amit kb. 150 millióan követnek. 
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- Kicsit készültem belőled, volt Marseille-ben egy kiállításod. Érdekelne, hogy mi alapján 
válogattál képeket oda. 
- Az úgy volt, hogy az a Marseille-i galéria az egyetlen francia barátomé, aki támogatott ebben a 
projektben. A 30 kedvenc képemet választottam ki. Ha megnézed a sorozatot, egyvalamiből van 
kevés: csajokból, mégpedig azért, mert olyan világot élünk, ha leállítasz egy csajt, hogy helló, 
fotós vagyok, az egy kicsit problémás. Ezért úgy alakítottuk, hogy a kiállításban benne legyenek 
a legjobb csajok, legyen benne távoli, közeli, és a legismertebb képek.  

Az első kiállításom a Magyar Intézetben volt Párizsban, arra készültek nagyítások, és azokat 
vittem tovább, de mindig készíttetek újakat is. Most már van úgy 60-70 kép, amiből variálhatok.  
- Azt is olvastam, hogy tervezel egy könyvet. De hogy jön össze az Istagram és a könyv? 
- Én Lugosi Lugo Lászlóval kezdtem el dolgozni, és ő mindig könyvekben gondolkodott, és 
valahogy belement az agyamba, hogy én is jobban szeretem a könyveket, mint a kiállítást. 
Szeretem levenni őket, nézegetni a képeket, nyitva hagyni az asztalon, és másnap is elsétálni 
előtte... Ezt mindig is bírtam, jobban, mint kerülgetni embereket egy kiállításmegnyitón. Arnaux 
már eleve készített egy sorozatot, ami 7 könyvből áll eddig. Ez a Collection 24-36, mert a könyv 
24*36 centi. Ezek főleg dokumentarista témájú könyvek. Az AFP volt fotósa, Olivier Lebon elmegy 
a fiával 6 hétre Mongóliába nyaralni. Ő egy digi Leicával dolgozik, a fiának meg vett egy 57-ben 
kiadott Polaroid fényképezőt. Ez volt az első könyv. A második témája, hogy Kinából jön egy pár 
Európába a válság előtt, de sose kapnak papírokat, és Párizs külvárosában találják magukat egy 
pincevarrodában, jön a krízis, eldöntik, hogy visszamennek, és otthon látják, hogy közben ott 
mindenki gazdag lett, mert a krízisből a kinaiak profitálták a legtöbbet.  
- Akkor tied lesz a 8. könyv? 
- Nem, szerintem az enyém külön jön ki, mert ha minden jól megy, az összes képet belerakjuk, 
ami eddig készült. Az az alcím, hogy mindenki egy szinten van, és akkor miért dobjunk ki képeket? 
Az a terv, hogy annyi darab készül belőle, ahány kép lesz, tehát ha ma szólna, akkor 560 kép és 
könyv lenne. Mindegyik sorszámozott és lesz hozzá egy aláírt print is. Az biztos, hogy kis 
darabszám miatt könyvesboltban nem lesz elérhető. Egyelőre Pesten lesz egy dedikálás, 
valószínűleg a Nyitott Műhelyben, Párizsban és a Cote D'Azur-ön.  
 

Kuli 

 
 
 


