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A kiállításon szereplő munkák a reprodukciós fényké-

pezés lényegi aspektusaira és dilemmáira reflektál-

nak. A fotográfia olyan területére vezetik a befogadót, 

amely nem a kérdések, sokkal inkább az evidenciák 

és az egyértelmű válaszok terepének tűnik. 

A fotográfiához megjelenése óta hozzátarto-

zik az a „hűen tudósító, pontosan közvetítő” szerep, 

amely mai napig meghatározza a fényképekhez való 

viszonyunkat. Amit elvárunk tőle és amire készítése 

közben törekszünk: a téma „legjobb visszaadása”.  

Ha egy fotót nézünk, azt szeretnénk, hogy valami 

olyat juttasson el hozzánk, amit személyesen nem 

tudunk átélni, megtapasztalni. Akár távoli tájak egzo-

tikumát, a legmélyebb nyomor vagy a legfényűzőbb 

luxus világát, vagy éppen egyedi dolgok jelenlé-

tét. Ezért talán nem véletlen, hogy már a 19. század 

közepétől komoly vállalkozások épültek műtárgyak 

dokumentálására és az így készült másolatok sok-

szorosítására, terjesztésére. 

A fotográfia különböző felhasználási területei 

közül a személytelen és mechanikus reprodukciós 

célú fotó esetében nyilvánul meg leginkább a kép 

készítőjének azon törekvése, hogy kiiktassa azokat 

a tényezőket, amelyek a fotó valaki által létrehozott, 

képi mivoltára utalnának. Célja nem csak a felvéte-

lezési hibák elkerülése, hanem minden olyan elem 

mellőzése, amiben a kép autonóm készítője meg-

nyilvánulhat. Mindezt annak érdekében teszi, hogy 

megvalósuljon az a bizonyos „tökéletes bepillantás”, 

amely hasonlatos ahhoz, amit egy gondosan letisz-

tított és jól betájolt ablaktól is elvárunk: a tökéletes 

transzparencia, azaz maga a keretbe foglalt látvány. 

Erre számít a befogadó. Ha például a Mona Lisáról 
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szeretnénk többet megtudni, de még soha nem lát-

tuk és nincs módunk élőben megnézni, nem a fest-

ményről készült fotóra leszünk kíváncsiak, hanem 

magára a Mona Lisára, ahogy teljes valójában látnánk, 

minden színtónusával és részletével. 



A hivatalos meghatározás szerint a reproduk-

ciós fényképezés feladata, hogy „torzításmentesen 

adja vissza az eredeti, vagyis a reprózandó felület 

tárgypontjait, azok tónusait és színeit”, valamint, hogy  

a „színeknek önmagukban is helyesen kell megjelen-

nie, de egymással összhangban is az eredeti hangu-

latot kell visszaadnia”.

Úgy tűnik, hogy a fotóreprodukcióval szemben 

nagyok az elvárások, melyek azonban nem mindig 

és kellő mértékben teljesülnek. Egyáltalán teljesül-

hetnek-e? És ha nem, akkor hogyan is viszonyul-

junk ezekhez a „hiteles” ábrázolásokhoz? Az, hogy 

egy fotó mennyire tudja visszaadni az eredeti tárgy 

látványát, nem csak a számtalan technikai feltétel 

teljesülésén, a kész kép megjelenésének módján  

és minőségén, a befogadó egyéni érzésein múlik,  

hanem legalább annyira a fotográfus személyén 

is, aki azonban minden eszközzel szubjektumának 

háttérbe szorításán dolgozik. És mivel a fotó eseté-

ben képről beszélünk, amely nem megmutat, hanem 
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reprezentál, ezért itt mégiscsak a téma ábrázolá-

sáról van szó. Az ábrázolás pedig mindig valaki által, 

valamilyen módon történik.

A kiállítás a reprodukciós fényképezés céljával 

ellentétben, a közvetített tárgy helyett magára a 

közvetítőre helyezi a hangsúlyt. A médium szerepére 

és működésére. Olyan szempontokat vet fel, amelyek 

nem csak a reprodukciós fényképezés, hanem min-

den, magát hitelesnek feltüntető médium esetében 

is relevanciával bírhatnak.

A Reproductio a 2018-as K.A.S. Galériában 

megrendezett White Balance kiállítás anyagának 

új kontextusba helyezése és folytatása, a Ferenczy 

Múzeumi Centrum fotóarchívumát is feldolgozó 

munkákkal kiegészítve.

Regős Benedek: Fázisok, installáció részlete • Phases, installation, 2018-2021
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The works in this exhibition reflect on the essential 

aspects and dilemmas of reproduction photography. 

They lead the viewer to a field of photography that 

seems to be marked less by questions than by obvious 

truths and clear answers.

ever since its beginnings, the assumption 

associated with photography has been that it is a 

faithful ‘chronicler,’ an accurate ‘mediator,’ which 

continues to define our relationship to photographs. 

When we see or make one, we expect it to ‘render’ 

the subject ‘perfectly.’ When we look at a photograph, 

we want it to convey something that we cannot 

experience in person, be it the exoticism of remote 

landscapes, the world of abject poverty or extravagant 

luxury, or unique things. It is then probably barely 

surprising that documenting works of art, as well as 

reproducing and disseminating these copies, became 

a serious business as early as the mid-19th century.

Among the different uses of photography, it is 

impersonal and mechanical reproduction that is most 

informed by the desire to eliminate those factors 

that would indicate the photo was created by a 

person. The aim is not only to avoid technical errors, 

but also to eliminate everything that would be an 

expression of the autonomous creator of the image. 

This is done in order to achieve that certain ‘perfect 

view,’ which is similar to what you would expect from 

a carefully cleaned and well-oriented window: perfect 

transparency, the view itself framed. This is what the 

recipient expects. For example, if you want to know 

more about the Mona Lisa, but you have never seen 

it and do not have the opportunity to take a look in 

person, you will want to see the work itself — in its 

full glory, with all its colour tones and details — and 

not a photo of it.

According to the officia l definition of 

reproduction photography, it must ‘reproduce without 

distortion the subject points of the original, i.e. the 

surface to be reproduced, along with all their tones 

and colours,’ and the ‘the colours must be correct in 

themselves, as well as be in harmony with each other, 

to convey the original mood.’Regős Benedek: Fázisok (részlet) • Phases (detail), 2018-2021
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The expectations for photographic reproduction 

seem to be high, but they are not always and sufficiently 

met. Can they even be met? And if they cannot, how 

are we to relate to these ‘authentic’ representations? 

The extent to which a photograph can reproduce the 

appearance of the original object depends not only on 

the fulfilment of numerous technical conditions, on the 

mode and quality of the presentation of the finished 

image, or on the individual feelings of the recipient, 

but also on the photographer, who does their best to 

keep their own person in the background. And since 

a photograph is an image that does not show but 

represents, we are talking about the representation 

of the subject, and representation always occurs by 

the agency of someone, in one manner or another.

This exhibition goes against the purpose of 

reproduction photography, and focuses not on the 

subject mediated, but on the mediator, on the function 

and workings of the medium. It raises issues that may 

be relevant not only for reproduction photography, but 

also for any medium that lays claim to authenticity.

Reproductio recontextualizes and follows 

up on White Balance, the 2018 exhibition of K. A. S. 

gallery, with the addition of works that draw on the 

photographic archive of the Ferenczy Museum Centre.

REGőS Benedek: Művészettörténet tankönyv illusztrációk nélkül (második 
változat) • Art History Schoolbook Without Illustrations, 2015 (2018)



A kiállításhoz kApcsolódó 
progrAmok

→ Hírlevél feliratkozás (hírek, programok, érdekességek 
 a Ferenczy múzeumi centrum életéből):  
 www.muzeumicentrum.hu

→ A kiállítás belépőjeggyel látogatható. A belépőjegy 
 a jegymester.hu-n, a Ferenczy múzeumban, a kovács 
 margit kerámiamúzeumban, a művészetmalomban, 
 a czóbel múzeumban illetve a tourinform irodában 
 kapható! A Vajda múzeumban nem üzemel jegypénztár. 

→ A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

→ photolab - Vajda múzeum, hunyadi u. 1.

Április 6. csütörtök, 18:00
kiállításmegnyitó • reproductio
megnyitja: czigány ákos 

Április 28. péntek, 17:00
párbeszédben • kopin katalin kurátor 
és regős benedek fotográfus 
közös tárlatvezetése
programjeggyel látogatható.

MÁjus 12. péntek, 17:00
Masterclass • cséka györgy esztéta 
tárlatvezetése
programjeggyel látogatható.

MÁjus 25. csütörtök, 18:00
Filmvízió • Fotográfia
magyar játékfilm, 77 perc, 1972
helyszín: Vajda múzeum
programjeggyel látogatható.
programjegy: 1000 Ft
Jegyvásárlás: www.jegymester.hu

június 4. vasÁrnap, 16:00
Finisszázs
ingyenesen látogatható
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