Capajárat beszámoló  Perpignan, Visa pour l’Image  Magócsi Márton
Érkezéskor egyből már a pályaudvaron kis bódé adott információt a fesztiválról Perpiganban, az utcák pedig végig
fel voltak lobogózva. A kis délfranciaországi város életében tényleg nagy esemény a fesztivál, és mint az
bebizonyosodott, a nemzetközi sajtófotószakma életében is. Ez volt talán a legalapvetőbb tanulság: a szakma
nemzetközi szinten is szinta ugyanolyan kicsi, mint itthon, és ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdenie.
A kapcsolatépítésre két központi tér van a fesztiválon, a városka kongresszusi központja és a Grand Café de la
Post. Az előbbiben vannak a hivatalos portfolió reviewk, előadások, panelbeszélgetések, az utóbbiban pedig
esténként hajnalig gyakorlatilag mindenki. A magukat hivatalosan, standdal képviselő ügynökségeknél érezhető,
hol vagyunk, mert sok a kisebb francia ügynökség, de az is, hogy sok ismert (pl. Getty Images, EPA, Panos) és
sok kisebb, feltörekvő ügynökségnek (pl. a török Anadolu Agency) presztízskérdés a megjelenés.
Több ügynökségnél is olyan fotósok képeit mutattam, akiknek szerkesztője voltam az elmúlt években. A Getty
Imagesnél úgy tűnt, különösen figyelnek, hogy hasznos visszajelzést adjanak. A leghasznosabb beszélgetés
mégsem egy ügynökségé, hanem a francia képszerkesztőszövetségé volt, ahol Pályi Zsófia balatoni sorozatát az
ANIPixpalace Coup de Cœur díjra jelöltek, és innen szemlézte az Eye of Photography.

Portfolio review a Getty Imagesnél és Pályi Zsófia díjra jelölt képei a francia képszerkesztők standjánál

Saját magamnak is igyekeztem azért gesztenyét kikaparni, és úgy tűnik, sikerült is a török hírügynökség
látókörébe kerülni. Ennek kapcsán essen szó egy másik fontos tanulságról: minden bizonnyal érdemes a többféle
célközönségnek testre szabott képválogatással érdemes érkezni Perpignanba. Egy nagy, általános
hírfotóügynökség arra kíváncsi, mennyire sokoldalú a fotós, a kisebb, featureanyagokban utazó ügynökségek és
a lapok képszerkesztői pedig inkább arra, hogyan tud egyegy témát mélyebben kifejteni.
Perpignan minden bizonnyal nem az azonnali állásajánlatok terepe, inkább ott lehet az esély bekerülni kicsit a
nemzetközi vérkeringésbe, hogy Magyarországon és a környékén lehet szüksége egyegy lapnak vagy
ügynökségnek jó, megbízható emberre, akit adott esetben megkereshetnek egyegy munkával.
A kongresszusi központban még a tetőteraszon lévő kávézó bizonyult hasznos helynek, több az ember mint az
asztal, így folyamatosan keverednek az asztaltársaságok. Nem életre szóló barátságok születnek itt és nem is
azonnali megbízások, de arra biztos jó, hogy legyen mire hivatkozni, ha úgy alakul, hogy meg kell valakit közülük
keresni. Itt ismerkedtem össze például egy nagy fotókönyvdíjat évente kiíró kiadó vezetőivel, és itt halottam,
hogy az igen neves fotóskooperatíva, a Noor képszerkesztőt kereshet (ez vaklármának bizonyult, sales pozícióba
kerestek embert, de bebizonyította, hogy innen kiindulva egy ilyen komoly nemzetközi szereplő vezetőjét simán
meg lehetett keresni, és ott is volt Perpignanban).
Az egyik szponzor szervezett több neves amerikai lap képszerkesztőjével portfolióreviewt, itt a Washington Post
fotófőnökének mutattam Hajdú D. András egyik általam szerkesztett multimédiás anyagát. Egyelőre még nem lett
belőle kézzelfogható vagy linkelhető eredmény, de azt az érzést nem fogom elfelejteni, hogy azzal tette le a
táblagépet a tíz perces anyag végén, hogy: “Wow, this is beautiful. Has this been published outside of Hungary?”

A kapcsolatépítési lehetőségek mellett annyi kiállítás is van különböző helyszíneken, hogy szinte lehetetlen mind
végignézni. A válogatások elég tágak, és meglehetősen konzervatívak, a mellett, hogy egyegy nagyon jó
alapötletből született anyag (az északvietnami fotósok képeit a háborúról és a nem hivatásosok által készített
nagy hatású sajtófotók gyűjtését emelném ki).

Kiállítóterek Perpignanban

Az esti vetítések érdekes betekintést adnak abba, hogy konzervatív, francia szemmel az elmúlt évből mit tartanak
kanonizációra érdemesnek a sajtófotótermésből, de a másodikharmadik este után már másra vágyna az ember.
Szerencsére egy német fotóriporter, Christoph Bangert két este is szervezett alternatív, gerillavetítést. A kettőből
együtt azért komoly lista gyűlt össze, hogy milyen anyagokat kell alaposabban is megnézni otthon a gép előtt.

Balra a hivatalos esti vetítés, jobbra Christoph Bangert gerillavetítése

