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Magyar nők New Yorkban – beszélgetés Bánhalmi
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A magyar nők a legszebbek a világon, tartja a mondás. Ezzel a kijelentéssel lehet
vitatkozni, de egy bizonyos; a magyar nők, bármelyik korosztályhoz is tartoznak,
gyönyörűek az ország határain belül és kívül egyaránt. Ezt a tényt
bizonyította Bánhalmi Norbert fotóművész egy estén át tartó kiállítása is, melyet a
New York-i Magyar Házban tekinthettünk meg december 12-én.

A kiállítás megálmodójával a kiállítás megnyitója előtt és után is beszélgettem.

Mesélnél az előzményekről? Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással?

A történet két és fél éve kezdődött, amikor sportbalesetet szenvedtem és az
egész életem átértékelődött. Sokat láttam a világ sötét oldalából. A balesetem
előtt a Magyar Honvédség alkalmazásában álltam. Marketing managerként több
tucat kulturális rendezvényt szerveztem, szakmai tanácsadóként pedig több
rádióállomásnál is dolgoztam. Weboldalak létrehozásával, üzleti profilok
kialakításával is foglalkoztam, vagyis a marketing és a kultúra valamennyi
területén otthonosan mozogtam.

Aztán jött a baleset. Kényszerpihenőre kényszerültem és rájöttem, hogy az
egyetlen terület, ahol sosem érhetjük el a csúcsot, ahol mindig meg lehet újulni,
az a fotózás. A fotózások során közvetlen kapcsolatban állok a képem alanyával, a
megrendelővel. A legnagyobb boldogság pedig az, amikor a fotózott személy
rácsodálkozik a képre és önmagát gyönyörűnek látja.

Eldöntöttem, hogy a világ egyik legjobb fotósa szeretnék lenni. Mert mit is jelent
a legjobb fotósnak lenni? A képeinkkel örömet okozni, érzelmeket
kiváltani, érzelmeket, gondolatokat látni és láttatni.

Hogyan jött létre az első fotókiállításod?

Ebben az évben töltöttem be a 35. születésnapomat és úgy gondoltam, hogy erre
az alkalomra nemcsak magamat, de az általam mélységesen tisztelt nőket is
megajándékozom. Nőnapra fotókiállítást szerveztem, melyet az interneten
hirdettem meg. Itt írtam ki a részvételi feltételeket is. Fotóim alanyai mind 30
feletti nők voltak, akik hétköznapi sminkben, ruhában jelentek meg, hisz azt
akartam megörökíteni, milyenek is Ők valójában. Természetesek és valóságosak.
Az a megtiszteltetés ért, hogy a kiállításra a Stefánia Palotában került sor,
Budapesten.

A fényképezés számomra hobbi, és arra törekszem, hogy a mesterségem
szerelem maradjon és ne váljon az üzleti szellem áldozatává.

Rengeteget köszönhetek a páromnak. Ő inspirál és az ő javaslatára kezdtem
hölgyek fotózásával foglalkozni. Az ő megértő türelme, intelligenciája kell ahhoz,
hogy a fotóalanyaimmal kialakulhasson egyfajta bizalom és közös érzelmi
hullámhossz. A párom tudja, hogy erre szükség van a sikeres alkotáshoz, és azt is
tudja, hogy bízhat bennem.

Hogyan született a New York-i kiállítás ötlete?

Fizikálisan és átvitt értelemben is feszegetni akartam a határokat. Meg akartam
mérettetni magam Európán kívül is. Párom nagyon szereti New Yorkot, a világ és
a művészeti élet fővárosát. Nincs az az alkotóművész, aki ne szeretné New Yorkot
meghódítani.

Ezt a kiállítást a Facebookon hirdettem meg, New Yorkban élő nők számára. A
kiállítás témája a kortalan Magyar Hölgyek és az Ő kedvenc helyszíneik a Cityben.
Az ő szemükkel láthatjuk és ismerhetjük meg ezt a mozgalmas világvárost. A
képek fókuszában a Nő áll.

A 30 kép 18 nap leforgása alatt készült el. A kiállítás érdekessége, hogy a képek
hétköznapi, számomra ismeretlen hölgyekről készültek. Ők választották ki a
számukra fontossággal bíró helyszíneket. New York City olyan pontjain fotóztam
őket, melyekhez érzelmek kötik őket. A kiállítás mottójának megfelelően –  ”
Nemcsak a 20 éveseké a világ” –, modelljeim valamennyien a 30-on felüli
korosztályból kerültek ki. Nem volt válogatási szempont. Az első 30 jelentkező
került az objektívem elé. A fotóalanyok között van, aki már évtizedek óta él a
Nagy Almában, olyan is, aki néhány hónapja érkezett. Legális és illegális
bevándorló, orvos és takarítónő. A legidősebb modellem egy kedves házaspár.
Mind a ketten a 90-es éveikben járnak. Őket a Magyar Ház 50. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségen fotóztam. Nekik meglepetés lesz, hogy a
felvétel bekerül a kiállítás anyagába.

Az idő rövidsége és a helyszínek közötti nagy távolság miatt a fotózások 15-60
perc alatt történtek meg. A képek elkészítéséhez egyszerű tükörreflexes digitális
fényképezőgépet használtam egy komolyabb, analóg gépeken használt portré
objektívvel. A képek vaku nélkül készültek, természetes fények mellett. Arra
törekedtem, hogy olyan alkotások készüljenek, amelyek a természetes szépséget
adják vissza, elvégre nem a fényképész felszerelése számít, hanem a szeme, a
lelke, amivel lát és láttat. Teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a használt gép,
ha a fényképész és a modell között nem alakul ki a kapcsolat.

S ha már kapcsolatról beszéltünk, a kiállítás helyszíne is nagyon fontos a
számodra, igaz?

Igen. A konzulátus javaslatára, a Magyar Házra esett a választás. Nagy örömmel
tölt el, hogy Karácsony közeledtével egy picit sikerült összehoznom New York
magyar közösségét. Azt szerettem volna elérni, hogy a kiállítás által olyanok is
eljöjjenek a Magyar Házba, akik még sosem jártak itt, hogy ismeretségek és
barátságok kötődjenek.

Mesélnél a kiállítás koncepciójáról?

A 30 kép 7 paravánon, 14 oldalon került kiállításra. Mindegyik falnak megvan a
tematikája és koncepciója. Az első két fal a megérkezésről szól. Érkezéskor
magunkkal hozzuk az anyaország kultúráját, az álmainkat, vágyainkat, egyfajta
jövőképet. Valamennyi képen – és ezt nem terveztük el, véletlen alakult így -, de
szerepel a bőrönd, mint az utazás jelképe.

Megérkezés után a bevándorló gyakran magányos és elhagyottnak érzi magát.

Aztán lassan elindul a felfedezés, a bevándorló megtalálja a kedvenc helyeit a
városban, ahol jól és biztonságban érzi magát. A képek ezt ábrázolják, a modellek
által választott kedvenc helyeken.

A következő tabló azt ábrázolja, ahogy a kép alanya lassan átveszi a helyi
szokásokat, asszimilálódik és egyre magabiztosabban, otthonosabban érzi magát
fogadott hazájában.

A biztonság és a siker érzése elégedettséggel tölti el, s amikor egy nő eléri ezt az
állapotot, akkor ösztönösen vonzónak, szexinek érzi magát. Az utolsó előtti
paravánon ilyen szexis pózban készült felvételeket láthatunk.

A legutolsó tablóra került a korábban említett kedves, idős házaspár képe is, mely
tökéletes lezárásnak bizonyul, hisz szeretetet, nyugalmat, örömet sugároz.

Milyen volt a kiállítás hangulata?

A kiállítás nagyon barátságosra és bensőségesre sikeredett. Minden modell kapott
egy egy szál vörös rózsát, hogy a vendégek is láthassák, hogy kik azok, akiket
ünnepelünk. Az est folyamán élő zongorajáték tette kellemesebbé az ismerkedést.
Fél 11-kor a modellek büszkén emelhették le a falról a saját vászonképüket, hogy
az alkotások saját otthonukban éljenek tovább és emlékeztessék őket erre az
eseményre.

Az első visszhangok tükrében, hogyan értékeled a kiállítást?

Sikeresnek. Sokaknak sikerült új ismerősöket találni, s vannak olyanok is, akik
rég elvesztett ismerőseikkel találkozhattak a kiállításnak köszönhetően.

Ez az esemény élő bizonyítéka annak, hogy létezik magyar összefogás, hisz 30
nap alatt enélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás.

Ez úton is köszönöm mindenkinek a segítséget, aki valamilyen
formában hozzájárult ehhez a sikerhez. Őket a blogomban említem majd meg,
melyben az elmúlt 30 nap New York-i emlékeit fogom részletesebben kifejteni.

Bánhalmi Norbert fotográfus honlapja
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Képek: Bánhalmi Norbert tulajdona

Tags: Bánhalmi Norbert, fotókiállítás, fotózás, Hungarian House, Magyar Ház, Manhattan, New
York City

KERESÉS A BLOGON

Search this site

Search

KÖVESS FACEBOOK-ON IS!

Az ismerőseid közül te
lehetsz az első, akinek ez
tetszik.

A Tenge…
65 E kedvelés

Tetszik az oldal

LEGFRISEBB

A Nemzeti Szeptember 11.
Emlékhely és Múzeum titkai
12 Sep 2020

Búcsúzik a Lord & Taylor
29 Aug 2020

Szoboravatás a Central Parkban
27 Aug 2020

Cölöperdő a Brooklyn Bridge
Parkban
24 Aug 2020

Tribute in Light, a Fényemlékmű
2020
18 Aug 2020

“Elveszett” antik boltra
bukkantak az Upper East Side-
on
16 Aug 2020

A Brooklyn Bridge titkai
15 Aug 2020

The Edge: A nyugati félteke
legmagasabb nyitott kilátója
23 Jul 2020

Szalaghíd tervek New Yorkban
16 Jul 2020

Black Lives Matter
aszfaltfestmények New Yorkban
11 Jul 2020

LEGNÉPSZERŰBB

A JonBenét Ramsey gyilkosság 
Views (42716)

Biztonság New Yorkban 1. –
Biztonságos és veszélyes kö... 
Views (26673)

Little Hungary/Magyar Negyed
New Yorkban 
Views (24148)

Az Amerikába történő legális,
állandó letelepedésről 
Views (23883)

Rejtett falu Manhattan szívében 
Views (22765)

Egy legendás korszak vége –
Bezárt a Waldorf Astoria 
Views (18664)

Mikor utazzunk New York
Citybe? 
Views (16599)

Az utolsó | | vonat – 9/11
emlékére 
Views (15706)

Az első tejesdoboz gyerek –
Etan Patz eltűnése 
Views (15439)

Ingyenes programok New
Yorkban 
Views (15089)

Miért a “papírházak”? 
Views (14914)

Greenwich Village 
Views (14685)

A Kitty Genovese gyilkosság 
Views (14343)

New York City éghajlata 
Views (14017)

New York City, melyet a gőz
formált 
Views (13830)

Brooklyn legdrágább apartmanja
Views (13505)

A New York-i metró 1. 
Views (13367)

9/11 ma is gyilkol – 9/11
emlékére 
Views (13201)

A New York-i metró 2. 
Views (12611)

Magyar cukrászda New Yorkban 
Views (12485)

ARCHÍVUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2010

KATEGÓRIÁK

Aktuális események

Bűnesetek

Építészet

Gasztronómia

Kultúra

Film

Irodalom

Könyv

TV

Vásárlási szokások

Látnivalók

Brooklyn

Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge Park

Cobble Hill

Manhattan Bridge

Williamsburg

Manhattan

Downtown

Chelsea

Chinatown

Civic Center

East Village

Ellis Island

Flatiron Building

Gramercy

Greenwich Village

Little Italy

Lower East Side

Madison Square Park

NoLiTa

SoHo

Statue of Liberty

TriBeCa

Union Square

Washington Square Park

WTC és környéke

Midtown

Bryant Park

Central Park

Chrysler Building

Columbus Circle

Empire State Building

Grand Central

Hell's Kitchen

High Line

Hudson Yards

Lord & Taylor

Lotte New York Palace
Hotel

Macy's

Penn Station

Rockefeller Center

Tiffany & Co.

Times Square

Waldorf Astoria

Uptown

Harlem

Upper East Side

Upper West Side

New Yorkon túl

Queens

Staten Island

The Bronx

Magyar vonatkozások

Sikeres Magyar Vállalkozások

Művészet

New York City hírek

New York titkai

Nyelvészet

Amerikanizmusok

Összeesküvés elméletek/Városi
legendák

Tanácsok turistáknak

Biztonság

Gasztro

Időjárás

Illem

Közlekedés

Busz

Gyalogos forgalom

Hajó

Kerékpár

Libegő

Metró

Jegyvásárlás, praktikus
tanácsok

Metróhálózat

Taxi

Vasút

Villamos

Szállás

Tájékozódás

Utazás előtt

Határátkelés

Vízum

Úti beszámoló

Történelem

2001. szeptember 11
emlékére

Tudomány-Technika

Uncategorized

Ünnepek

A Tengerentúlról jelentem © 2009-2020 - Hosted by Wordpress, template by
Tarski, header by Loogart

MEMO

A blogban megjelent írásokat
teljes terjedelemben átvenni az
engedélyem nélkül tilos. A teljes
írás átvétele az első három
mondat után betoldott,
blogomra vezető linkkel
lehetséges.

A Tengerentúlról jelentem 
© 2009-2020

HÍRLEVÉL

Email

Feliratkozás

A BLOG ÍRÓJÁRÓL

Tinkmara
Bemutatkozás A blog elnyerte a Goldenblog 2010 – Helyi.érték 1. díját.

A BLOGRÓL

A blog története

A Tengerentúlról jelentem
Fedezd fel New Yorkot! Aktuális események, látnivalók, turisztikai útmutató a szerző fotóival.

Látnivalók Tanácsok turistáknak NYC hírek

Megosztás

Megosztás

!

http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/pano10.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/1.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/5.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/24.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/17.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/2.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/18.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/23.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/22.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/14.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/pano5.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/erkezes.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/magany.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/kedvenc.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/magabiztos.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/szexi.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/10469008_757475510956052_7366920046670938484_o.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/pano11.jpg
http://tinkmara.com/wp-content/uploads/2014/12/pano_filtered.jpg
http://www.banhalminorbert.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=TIohpMAOleA&feature=youtu.be
http://www.linkwithin.com/
http://tinkmara.com/tag/banhalmi-norbert/
http://tinkmara.com/tag/fotokiallitas/
http://tinkmara.com/tag/fotozas/
http://tinkmara.com/tag/hungarian-house/
http://tinkmara.com/tag/magyar-haz/
http://tinkmara.com/tag/manhattan/
http://tinkmara.com/tag/new-york-city/
http://wordpress.org/
http://tarskitheme.com/
http://loogart.com/
http://tinkmara.com/a-blog-iroja//
http://2010.goldenblog.hu/2010/vegeredmeny-a-helyi-ertek-kategoriaban
http://tinkmara.com/a-blogrol/
http://tinkmara.com/category/latnivalok/
http://tinkmara.com/category/tanacsok-turistaknak/
http://tinkmara.com/category/new-york-city-hirek/

