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Občasník informácií
o fotografickom dianí 
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SPRÁVA O FOTOGRAFICKEJ  
KRAJINE

Nie, nebudem písať o tom, ako sa zme-
nila krajinárska fotografia, ale o tom, 
ako sa zmenila topografia fotografic-
kého života za desať rokov. Ideálne by 
bolo narysovať fotografickú Stredozem, 
s hradmi a zámkami, s oblasťami pod 
správou rôznych rodov, s nížinami, 
kopcami, riekami i jazerami. Nič také 
sa mi určite nepodarí, skôr sa budem 
snažiť o náčrt siločiar, ktoré určujú 
fotografickú scénu v ostatnej dekáde. 
Pred desiatimi rokmi aktivity poznačil 
dialóg resp. napätie medzi podujatia-
mi spojenými s Mesiacom fotografie/ 
Stredoeurópskym domom fotografie 
v Bratislave a Letnou školou fotogrfa-
fie/ Domom fotografie v Poprade resp. 
neskôr v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 
2006/2007 sa zrodili dve aktivity, ktoré 
sú dnes neodmysliteľnou a dôležitou 
súčasťou diania vo fotografii. V Brati-
slave vznikla galéria Photoport, ktorá 
spolu s časopisom, knihami, výstavami 
dospela na zrelú inštitúciu.   Dôsledne 
sa venuje málo preskúmanému priesto-
ru – tvorbe mladej generácie a sondám 
do dejín slovenskej fotogfrafie. Gabriel 
Kosmály v Leviciach zasa podnietil 
vznik každoročného podujatia Dni foto-
grafie, ktoré postupne zaplnilo priestor 
uprázdnený zrušením Letnej škole 
fotografie v Liptovskom Mikuláši.
Koniec nultých rokov znamenal 
postupné zoslabovanie činnosti Domu 
fotografie, ktoré nakoniec vyústilo 
v jeho virtualizáciu  a Stredoeurópsky 
dom fotografie v Bratislave sa tak stal 
centrálnou inštitúciou pre fotografiu, 
ktorá plní všetky úlohy s tým spojené – 
výstavy, vzdelávanie, knihy, časopisy, 
múzeum fotografie, zbierka. Dá sa 
povedať, že je to slovenská varianta 
Aperture. 
Vývoj v posledných rokoch významne 
ovplyvňujú absolventi fotograficých 
škôl, ukazuje sa, že školy nie sú dôležité 
len pre vzdelávanie kvalitných profesi-
onálov, ale aj pre fotografickú infraš-
truktúru. Ak Photoport založil a dodnes 
vedie Filip Vančo, jeden z prvých 
absolventov  VŠVU, tak pred pár rokmi 
založený Festival OFF v Bratsilave vedie 
Dušan Kochol, absolvent fotografie na 
Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. 
Kochol dokázal sformovať podujatie, 
ktoré je pre mladých autorov šancou na 
vstup do veľkého sveta galérií, múzeí 
a časopisov. Filip Vančo sa o to snaží 
celoročne, Dušan Kochol cez  festival. 
Rovnako je sympatické, že v Košiciach 
sa možno podarí sformovať náhradu 
za niektoré aktivity v Poprade/Liptov-
skom Mikuláši. Študenti  Fakulty umení 
Technickej univerzity začali organi-
zovať festival Fovember, ak vydržia, 
mohla by to byť dobrá správa. Že to nie 
je vôbec jednoduché svedčí aj mnoho-
ročné úsilie Pavla Smejkala vybudovať 
a udržať Fotofest v Košiciach. Napriek 
tomu, že dokázal doviezť do Košíc aj 
World Press Photo, dodnes je mesto 
bez reprezentatívnej medzinárodnej 
fotografickej akcie. Ešte v polovici nul-

tých rokov Smejkal začal aj dlhoročný 
projekt druhých miest – sieť kontaktov 
a spoločných akcií druhých najväčší 
miest v rôznych krajinách – Lodz, Brno, 
Marselile, Graz, atď.. Zdalo, že  projekt 
sa transformuje na podstatne ambicióz-
nejšie a celoročné podujatie počas roku 
2013, keď Košice boli Európske hlavné 
mesti kultúry, ale nakoniec z toho zišlo. 
O význame škôl svedčí aj fakt, že na 
VŠVU sa pedagógovia intenzívne 
začali venovať skúmaniu 19.storočia, 
obdobiu, ktoré po skone Ľudovíta 
Hlaváča v roku 2006 nikto nespracoval 
systematicky. Možno sa podarí napísať 
dejiny 19.storočia, ktoré budú na úrovni 
súdobých textov v iných kultúrach.  
Fotografické vzdelávanie na Fakulte 
masmediálnej komunikácie Univerzity 
Cyrila a Metoda  v Trnave vyústilo v tlač 
anglickojazyčnej vedeckej publikácie 
– European Journal of Media, Art and 
Photography -  ktorá významný priestor 
venuje aj fotografie a prirodzene v celú 
sériu účasti pedagógov a študentov na 
medzinárodných projektoch.  
Podobne ako školy toria chrbtovú 
kosť profesionálneho diania súťaže 
amatérskej fotografie, od regionálnych 
až po celoštátnu tvoria bázu pre zaujatú 
tvorbu nadšencov. 
Tvar desiatych rokov spoluurčuje aj 
úspešná inciatíva na oživenie súťaže 
Slovak Press Photo, ktorá existovala 
v 90-tych rokoch, potom zanikla. Jej 
miesto v nultých rokoch nahradila 
účasť slovenských autorov na Fujifilm 
Press Photo a na Czech Press Photo 
a prezentácia rovnomenných výstav aj 
v slovenských galériách. V priebehu pár 
rokov sa podarilo Jane Garvoldtovej, 
ktorá sa k fotografii dostali od filmu, 
vybudovať podujatie, ktoré si získalo aj 
uznanie autorov, aj záujem sponzorov 
či publika. 
V  90-tych rokoch moderné médium 
vtrhlo do výstavných siení, ktoré 
predtým boli vyhradené takmer výlučne 
klasickým vizuálnym druhom. Odvtedy 
sa zmenilo jediné – už nenájdeme na 
Slovensku galériu, ktorá by v priebehu 
roka neposkytla priestor  na jednu, dve 
či päť fotograuických výstav do roka. 
K miestam, ktoré kladú dôraz na kvalitu 
programu patrí najmä SNG, GMB, galé-
rie v Nových Zámkoch, Dolnom Kubíne, 
Spišskej Novej Vsi, Nitre.  
Ak desiate roky charakterizuje popri 
nových aktivitách ešte niečo ďalšie, tak 
je to paradoxný boom fotografických 
publikácií. Napriek tomu, že počty 
kusov vydávaných titulov sa znižujú 
-  podstatne menej sa knihy kupujú 
a už nie je bežné, aby ste prišli do bytu 
tridsiatnika  alebo štyridsiatnika a našli 
tam knižnicu -  tak rozsah vydávaných 
publikácií je impozantný. Na jednej 
strane sa vydávajú obsiahle monogra-
fie, najmä v spoplupráci so Slovartom, 
dôraz sa kladie na známych a úspeš-
ných autorov -  knihy od Karola Kállaya, 
Karola Plicku, preklady diel známych 
svetových osobností. Špecifickú stopu 

zanechal Tibor Huszár, ktorý vzhľadom 
na účasť v mečiarovskej privatizácii si 
mohol knihy sám financovať a vydal ich 
skutočne neúrekom a čoraz rozsiahlej-
ších. 
Oproti tomu trendu stojí edícia z dejín 
slovenskej fotografie o menej či málo 
známych autoroch, ktorú v spolupráci 
s rôznymi partnermi realizuje Photo-
port a kde už vyšli knihy o Viliamovi 
Malíkovi, Antonovi Podstraskom, 
Jánovi  Galandovi a kde sa chystá nová 
publikácia o diele Ivana Matejku ( jeho 
výstava bude súčasťou Mesiaca fotogra-
fie 2017). 
Potom sú autorské knihy -  za posled-
ných deať rokov ich  vydali okrem iných  
Andrej Bán, Alan Hyža, Martin Kollár, 
Ľubo Stacho, Jozef Ondzík-Tomáš Leňo, 
atď. Diela, ktoré obvykle spájajú výni-
močný fotografický projekt s kvalitným 
grafickým a knižným spracovaním. 
K nims sa radí celá séria kníh-kataló-
gov, ktoré sú skromnejšie rozsahom, ale 
obvykle obsahujú zaujímavé podnety do 
diskusie o podobe súčasnej fotografie 
resp. nových objavoch z dejín – kníhy  
Antona Sládeka, Pavla Smejkala či 
individuálne projekty Lucia Nimcovej 
a ďalších. Čoraz väčší dôraz sa kladie 
na fakt, že výstava trvá pár týždňov, 
ale kniha nesie informáciu o autorovi 
a diele aj v priebehu desaťročí. 
Osobitnú skupinu tvoria knihy – cesto-
vateľské správy o svete ako predstavujú 
knihy Filipa Kulyševa, Antona Fialu, 
Rudolfa Schustera, Simony Vachálkovej 
a ďalších. 
V priebehu rokov 2006-2016 sa dokončil  
unikátny šesťdielny projekt The History 
of European Photography 1900-2000 
(2400 strán, vyše 1000 ilustrácií), ktorý 
vydal Stredoeurópsky dom fotografie.  
Na mape fotografických inštitúcií 
pribudla v roku 2015 ďalšia mimoriadne 
dôležitá – Múzeum fotografie v Stre-

deurópskom dome fotografie. Za necelé 
dva roky jej činnosti sa v plnej miere 
ukázal jej význam pre fotografický život 
– nielen skvele pripravenou výstavou 
fotografickej techniky, al aj celým 
výstavným programom a budovaním 
zbierky, ktorá dbá o dopĺňanie fondov 
dielami, bez ktorých nie je možný kom-
plexný pohľad na dejiny našej fotogra-
fie. S týmto sa však spája problém, ktorý 
ostatné desaťročie nevyriešilo – nedo-
statok peňazí na nákup fotografií do 
zbierok. Týka sa to nielen verejno-práv-
nych inštitúcií, ale aj súkromných, 
z 99% sa všetko dopĺňa z darov a nie je 
ani nádej, že by sa to v blízkej budúc-
nosti mohlo zmeniť. 
Z hľadiska ocenenia bolo dôležité, že 
Lucia Nimcová a Martin Kollár získala 
okrem iných cien aj Oscar Barnack 
Prize a prezentovali sa medzinárodné-
mu publiku v Arlés, z domách uznaní 
to bolo  v cena Nadácie Tatra banky pre 
Karola Kállaya. Od roku 2006 sa udeľujú 
ceny  Osobnosť slovenskej fotografie 
a Fotograf roka, ceny, takmer desať 
rokov realizovalaVÚB súťaž Fotografia 
roka.  
Zo stručného prehľad rokov 2006-2016 
je zrejmé, že ak predtým topografiu/
siločiary fotografickej krajiny určoval 
dialóg medzi Popradom a Bratislavou, 
teraz dominuje jedno centrum – Brati-
slava, okolo ktorého sa tvorí pavučinová 
sieť vzťahov, podujatí, inštitúcií, aktivít. 
Zdá, že fotografia má za sebou veľmi 
plodné obdobie. 
V roku 2006 vyšlo prvé číslo občasníka 
Fotonoviny, v súčasnosti jediného 
výlučne fotografického periodika 
na Slovensku, ktoré vychádza vďaka 
veľkorysej podpore spoločnosti Foart 
a finančnej pomoci Fondu pre umenie.

Václav Macek 
Šéfredaktor 
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R O Z H O V O R

S MAXOM DE ESTEBANOM
 
Max de Esteban, španielsky fotograf, 
vyštudovaný doktor ekonomických vied, 
autor knižných fotografických publiká-
cií, držiteľ niekoľkých medzinárodných 
fotografických cien. Jeho práca veľmi 
jasne smeruje dvomi cestami. Tou prvou 
je „Mannumission“,  portrétna fotogra-
fia nastoľujúca sociálne a ekonomické 
otázky, druhá cesta „Proposition“ je 
najmä o súčasnom umení a politických 
aspektoch- najmä tých nepríjemných. 
Fotografické práce Maxa de Estabana 
boli vystavované v sólovej, či kolektívnej 
forme po celom svete.

Na úvod by som sa vás rada opýtala, 
ako ste objavili fotografiu, a postupne, 
keď naša konverzácia pokročí, rada by 
som sa zaoberala vaším umeleckým 
prínosom z historického hľadiska 
a zdôraznila úlohu, ktorú vaše umenie 
zohráva pri formovaní súčasného 
chápania fotografie.
Mal som vášeň pre umenie od veľmi 
skorého veku. Počas daždivých víken-
dov zvykol môj otec zobrať mňa a moju 
sestru do múzea. Spomínam si na tie 
tmavé dni a na to, ako sa život zdanlivo 
rozjasnil, len čo sme vstúpili do múzea. 
Picasso zomrel, keď som mal trinásť 
rokov a spomínam si, že som plakal. 
Bol som normálny chlapec s podivnou 
posadnutosťou pre umenie. Približne 
v rovnakom veku mi babička, ktorá 
bola maliarka, darovala knihu od 
Roberta Franka a ja som si myslel, že to 
bolo úžasne skvelé. A to bolo ono! Dal 
som sa s fotografiou dokopy na celý 
život. Zvláštne na tomto príbehu je, že 
od začiatku som sa zaujímal o foto-
grafiu ako o umelecký výraz, a nikdy 
som nepocítil nadšenie pre žurnalis-
tiku, dokument alebo módu. Keď som 
videl Frankovu prácu, nepochyboval 
som o tom, že som sa díval na veľmi 
významné umelecké diela.

Na toto som naozaj zvedavá: Máte stá-
le rád Picassa? Ako sa vaši obľúbenci 
zmenili v priebehu času?
Nie som si istý ničím, ale verím, že 
najlepší fotografi zdieľajú svoj hlboký 
záujem o svet. Väčšina médií (povedz-
me, napríklad, maľby od roku 1900) je 
založená najmä na princípe „zvnút-
ra-von“. Reagujú na romantickú ideu 
o umelcovi ako osvietenej, silnej osob-
nosti, ktorá vyjadruje vlastný vnútorný 
život a zdieľa ho so svetom.
Myslím si, že jednou z krás fotografie 
je to, že funguje „zvonka-dnu“ a je aj 
skromnejšia vo svojich ambíciách. Na 
jednej strane je  chválospevom o tom, 
aký je svet zvláštny, zložitý a rôzno-
rodý. Fotografia vyjadruje vzťahový, 
komunitný aspekt našich životov. Na 
druhej strane, sprostredkovateľské 
nástroje, ktoré súvisia so samotnou 
podstatou fotografovania, oslabujú jej 
autorský charakter. Fotoaparáty, sof-
tvér a počítače používané vo fotogra-
fickom procese posilňujú, ale zároveň 
určujú konečnú tvorbu. Je to umenie 
kyborgov, produkt človeka-stroja.
Myslím si, že hlavnou otázkou foto-

grafie je to, v akom type sveta žijeme. 
Historická fotografia, napríklad 
„The Americans“ (Američania), nám 
ukazuje priemyselný svet 20. storočia. 
Je to ulica, továreň, krajina a ľudia, 
ktorí sú v nej zobrazení. Mám pocit, že 
sa to veľmi rýchlo mení. Vzďaľujeme 
sa od priemyselného sveta smerom 
k bio-kybernetickému režimu. Náš 
„svet“ sa čoraz viac odohráva na 
obrazovkách našich smartfónov. Či už 
je to dobré alebo zlé, je to presne tam, 
kde sa niečo deje, a výzvou fotografie 
je, ako zobraziť nový svet. Prinajmen-
šom, toto je to, na čom si myslím, že 
pracujem.
Ale nič neprichádza znenazdania. Po-
zorovanie majstrov typu Frank alebo 
Picasso, ako našli svoju vlastnú cestu, 
je zdrojom úcty a poznania. Veľmi 
odporúčam knihu od Lylea Rexera 
„The Edge of Vision“ ako alternatívne 
čítanie kánonickej histórie fotografie. 
A pridal by som k zoznamu aj ďalších 
autorov: Rauschenberg, Warhol, Pol-
ke, Baldessary…, keďže čelíme výzve, 
ktorú nám súčasnosť predkladá. Mi-
mochodom, pozrite sa na prácu Helen 
Martenovej. Podľa mňa je to dosť 
pozoruhodné použitie fotografie!

Skôr ako sa budem hlbšie zaoberať 
ďalšími aspektmi, ktorých sa tak obdi-
vuhodne dotýkate, dovoľte mi položiť 
otázku: Hovoríte o Helen Martenovej 
–  víťazke Turnerovej ceny za rok 
2016? Mohli by ste rozvinúť svoj názor 
na jej použitie fotografie?
Áno, mám jej prácu naozaj veľmi rád. 
V jej práci je tak trocha zo všetkého, čo 
ma zaujíma: láme plochý povrch a robí 
ho sochárskym, integruje fotografiu 
s mnohými ďalšími materiálmi, je 
tam dialóg medzi maľbou, fotografiou 
a kresbou, rozchádza sa s dokumen-
tom a obhajuje obraz, nerešpektuje 
naratívnu ani lineárnu perspektívu, 
je ambiciózna svojím rozsahom, jej 
význam je komplexný a hmlistý... 
pozoruhodný výkon!
Mohlo by byť otázne, či to môže byť 
definované ako fotografia, ale práve 
toto je pre mňa kľúčové: Koho to 
zaujíma? Človek by si mohol položiť 
ďalšie podobné otázky o jej práci: Je to 
sochárstvo, maľba, koláž, kresba? Iba 
fotografickí puristi a konzervatívci 
sa zaoberajú „podstatou“ fotografie. 
Žiadny iný umelecký postup sa o to už 
nezaujíma. A ja mám pocit, že práve 
toto je hlavné riziko fotografie: že sa 
stane zastaraným, sebou posadnutým 
médiom izolovaným od hlavných 
diskurzov, ktoré sa dejú v umení.

Chápem. Puristické a konzervatívne 
perspektívy len zdôrazňujú obmedze-
nia fotografie ako média. Uvažujúc 
o poslednej časti vašej predchádzajú-
cej odpovede a práci Helen Marteno-
vej, toto je otázka, s ktorou už nejakú 
dobu zápasím: Čo je „fotografické“?
Čo je láska? Čo je kultúra? Čo je foto-
grafia? Toto sú tie druhy otázok, ktoré 
nemám rád. Všetko-zahrňujúce defi-

nície dokazujú, že nie sú nápomocné; 
práve naopak, škatuľkujú diskusie do 
všeobecnej triviálnosti.
Existuje množstvo definícií fotogra-
fie: Tá tradičná definuje fotografiu 
viac-menej ako zaznamenávanie obra-
zu nejakého objektu prostredníctvom 
pôsobenia svetla. O trochu modernej-
šia definícia by mohla hovoriť o vyko-
návaní činnosti vytvárania trvanli-
vých obrazov pôsobením svetla. Obe 
definície, ak si ich pozorne prečítame, 
majú veľmi odlišné implikácie. Mohli 
by sme sa na výkon fotografie pozerať 
aj „inštitucionálne“, podľa toho, ako 
ju definujú kurátori fotografie, ako 
zástupcovia inštitucionálnej komunity 
fotografie. Alebo sa na to môžeme po-
zerať „multikultúrne“ a odpovedať, že 
každá komunita má svoju vlastnú defi-
níciu a každá z nich je rovnako platná. 
Alebo je tu  moja obľúbená definícia: 
Fotografia je to, čo robia fotografi.
Záleží na tom? Bez ohľadu na domi-
nantnú definíciu fotografie, úlohou 
umelca je spochybňovať ju. Rauschen-
berg, ktorému odporovali pri jednej 
z jeho prác, odpovedal: „Ak hovorím, 
že je to portrét, tak je to portrét.“ Nie 
všetci môžeme byť Rauschenberg, ale je 
dobré učiť sa od skutočných majstrov.
A vzhľadom na to, že mám náladu na 
citáty, napadli ma dva ďalšie.
Jeden je od Wittgensteina a týka sa 
konvenčnej povahy ľudskej komuni-
kácie. Hovorí: „Nemusíme prekladať 
obrazy do realistických, aby sme ich 
chápali, rovnako ako nepotrebujeme 
prekladať fotografie do farebných 
obrázkov, hoci čierno-bieli ľudia 
alebo rastliny by nám v skutočnosti 
pripadali neopísateľne divne a desivo. 
Predpokladám, že v tomto bode by 
sme mali povedať: Niečo je obraz iba 
v obrazovom jazyku.“ To znamená, že 
niečo je fotografia len vo fotografic-
kom jazyku, ktorý stanovuje konven-
cie pre porozumenie, a tieto konvencie 
sa rozvíjajú prostredníctvom praxe 
a iba prax vytvára zmysel. Rozvíjanie 
tohto fotografického jazyka je v prvom 
rade v rukách umelca: neexistuje žiad-
ny pevne stanovený, „základný“ jazyk, 
ktorý by sme mohli hľadať.
A jeden z mojich absolútnych favori-
tov, druhý citát od Francisa Bacona, 
týkajúci sa úlohy umelca: „Len ak 
zájdeš príliš ďaleko, vieš dôjsť dosta-
točne ďaleko.“ Toto je skutočná lekcia: 
Choď tak ďaleko vo svojom objavovaní, 
koľko len znesieš... a s najväčšou prav-
depodobnosťou to nebude stačiť.

Naozaj, tieto typy otázok sú prinaj-
lepšom zjednodušujúce. Ale pýtam sa 
sama seba: „Čo je fotografické“ – teda 
vzťahujúce sa na fotografiu, alebo zá-
ležitosťou fotografie? (Bez toho, aby 
to bola celková, exkluzívna fotografia, 
dodala by som.)
Podľa tradičných a modernejších 
definícií fotografie, ktoré spomínate, 
môže „fotografické“ označovať obrazy 
zaznamenané alebo vytvorené určitým 
spôsobom. (Nemožno si nevšimnúť, 
ako rozdiel medzi zaznamenávaním 
a vytváraním obrazu prostredníctvom 
pôsobenia svetla znamená rozdiel 

medzi mechanickými a digitálnymi 
procesmi na jednej strane a fotogra-
fiou ako reprezentáciou reality a jej 
abstraktných interpretácií na strane 
druhej. Taktiež tam môže byť aj viac 
spôsobov, ako to chápať.) V rámci 
digitálnej štruktúry sa „fotografické“ 
vzťahuje na určitú estetickú distribú-
ciu (algoritmus JPEG), ako poukazujú 
súčasní teoretici, napríklad Ingrid 
Hoelzl a Rémi Marie.
Ale rozmýšľala som: Čo ak „fotogra-
fické“ nie je ani jedno? Ako ďaleko 
môže „fotografické“ zájsť od fotogra-
fie? Rauschenbergovo „Ak hovorím, 
že je to portrét, tak je to portrét“ môže 
byť preformulované ako „Ak hovorím, 
že je to fotografia, tak je to fotogra-
fia“, alebo skôr ako „Ak hovorím, že 
je to fotografické, tak je to fotografic-
ké“? Alebo: Je to úroveň vizuálneho 
vnímania (niečo s ňou súvisiace), 
ktorá to robí „fotografickým“?
Z jedného hľadiska digitálna expan-
zia fotografie zvýrazňuje svoje vlastné 
obmedzenia. Súčasné pokusy foto-
grafie presiahnuť časové a priesto-
rové obmedzenia sú zjavné v dielach 
umelcov, ako je Helen Martenová. 
Dielo, ktoré ste mi poslali, je skutočne 
sochárske (a tiež fotografické), ale 
premýšľala som: Je to spôsob, akým 
jeho začlenenie do inštalácie urobí 
celú inštaláciu „fotografickou“? Ale-
bo, ešte menej evidentne: Je to spôsob, 
akým jej ostatné diela –  napríklad jej 
plastiky –  sú „fotografické“?
Toto sú veľmi jemné a rozumné otáz-
ky, nie som si istý, či na ne existuje 
odpoveď.
Môj spôsob ich riešenie spočíva v uva-
žovaní o fotografii ako o jazyku s jeho 
históriou a jeho konvenciami, ktoré 
určujú, čo je fotografia v konkrétnom 
historickom okamihu. Existujú dve 
polohy umelcov: buď sa zdržiavajú 
v rámci hraníc konvencií (a stále robia 
úžasnú prácu), alebo sa snažia spo-
chybňovať tieto konvencie s nádejou, 

že ich rozšíria (a so zjavným rizikom, 
že to zle dopadne). Myslím, že tieto 
dve polohy viac súvisia s povahou 
umelca než s intelektuálnym hľa-
daním. Hoci sa nachádzam v tom 
druhom tábore, myslím si, že na tom 
nie je nič mimoriadne hrdinské.
Vráťme sa k základom: Umelec robí 
niečo (čokoľvek to je), a toto niečo je 
jediný skutočne relevantný aspekt, 
ktorý treba brať do úvahy. Nezáleží na 
tom, aký dobrý je diskurz, nezáleží na 
zámere, ani na vyjadrení umelca. Jedi-
né, na čom záleží, je samotné dielo.
Fotografia však tradične kladie dôraz 
na  „o čom hovoríme“ („aboutness“). 
Prvá otázka, ktorú fotograf dostane, 
je: „O čom to je?“ Niektoré odpove-
de sú priamočiare: „Je to o utrpení 
prisťahovalcov v utečeneckých tábo-
roch.“ Iné odpovede sú komplikované 
racionalizácie, aby bolo možné niečo 
povedať. Ak neexistuje Výrok s veľkým 
tlačeným V, fotograf je obvinený z for-
malizmu (čo je považované za zlé). 
Povedal by som, že umelecký výraz, 
ktorý je „o niečom“, je to, čo najlepšie 
opisuje hlavnú konvenciu toho, čo je 
v súčasnosti „fotografické“.
Duchamp hovorí: „Chcel by som 
vidieť, ako fotografia spôsobí, že ľudia 
budú pohŕdať maľbou, až kým niečo 
iné urobí fotografiu neznesiteľnou.“ 
Nemáte pocit, že fotografia v dnešnej 
podobe sa už stala neznesiteľnou?

Zdá sa mi, že fotografia taká, ako 
je dnes, sa stala neznesiteľnou. 
Považujem toto zachytávanie reality 
za neznesiteľné. Lov na obraz, ktorý 
je hodný 1000 slov, je neznesiteľný. 
Viera, že tam vonku existujú nád-
herné veci, ktoré čakajú len na to, 
aby boli zachytené, je neznesiteľná. 
Fotografické remeslo je neznesiteľné. 
Rovnako neznesiteľné je to „o čom ho-
voríme“ („aboutness“) ako odkaz na 
zachytenie reality. Ale nie je umenie 
vždy o niečom?

© Max de Esteban, Bez názvu, zo série Binary Code, 2015 – 2016
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Zahľadieť sa do fotografickej tvorby 
Ľuby Vančovej-Veleckej znamená 
vrátiť sa do 60. rokov. Uvidieť 
prednormalizačnú Bratislavu 
vnímavosťou mladosti. Dielo 
presiaknuté vášňou k filmu a dobovou 
„neznesiteľnou ľahkosťou bytia“. 
V atmosfére blízkosti, v medzizastávke 
k réžii, s fotoaparátom namiereným 
pred seba.
Na rozdiel od svojho generačného 
súputníka Antona Podstraského, 
bravúrneho zobrazovateľa 
absurdnosti a mizérie socializmu, 
Velecká nešla cestou sociálneho 
dokumentu. Nezvolila si ani opak – 
inscenovanú fotografiu a experiment, 
ako napr. o pár rokov neskôr Judita 
Csáderová či Milota Havránková. 
Začala fotografovať v období tzv. 
poetizácie všednosti. K nej sa na 
spoločnej výstave v roku 1960 hlásili 
aj fotografi Ladislav Borodáč, Pavel 
Janek, Alexander Strelinger a Juraj 
Šajmovič, s ktorými sa autorka 
priatelila. Jej zábery sú obrazmi 
fotografa-filmára, podobne ako vo 
fotografickej tvorbe kameramana 
Jána Cifru. Ako mnohí fotografi 
v tej dobe, nevenovala sa výlučne 
jednému žánru. Fotila to, čo ju 
zaujalo. Portrétovala svojich priateľov 
(Janu Želibskú, Emira Kusturicu, 
Miloňa Novotného) a kolegov 
pôsobiacich v Československej 
televízii v Bratislave a vo filmových 
štúdiách na Kolibe (Eduarda 
Grečnera, Igora Luthera, Juraja 
Kukuru), u starých rodičov 
v Maduniciach, pri módnej fotografii 
jej pózovali blízke kamarátky.1  
Vytvárala minipríbehy, v ktorých 
využívala skúsenosti s obrazom 
a filmovým strihom. Pod kožu 
presakujúci socializmus uchopovala 
s civilistickou úspornosťou gest 
a výrazu, kontrapunktom objektov 
v zábere. Vystihla nimi esenciu 
doby. Bez doslovnej dejovej linky či 
priamočiarych asociácií. Nefotila 
typicky ženským spôsobom a málokto 

by iba podľa fotiek uhádol, že ich 
fotila dvadsiatnička. Bolo to súhrou 
domáceho prostredia a bohatých 
vizuálnych skúseností?   
Zaznamenala aj august 1968, ktorý na 
rozdiel od dokumentárnych záberov 
Tibora Borského, Ladislava Bielika či 
Josefa Koudelku pojala ako vizuálne 
stopy strachu a sebaobrany –  na 
stenách budov, v pred streľbou z tanku 
zatarasených oknách. Ústredným 
motívom tohto cyklu z roku 1968 bola 
fotografia lyžičky ruského vojaka 
s podpisom „Šura, rok 1968“, nájdená 
vo vyhasnutej pahrebe v štúdiu 
vtedajšej budovy Československej 
televízie na Námestí SNP.
Obdivujúc európsku modernu, 
a najmä Mondriana, jej bratislavské 
zákutia sú zvukomalebnou hrou 
geometrizujúcich línií, štruktúr 
a svetla.2  Hýbala sa dôverne známym 
prostredím, ktoré podriaďovala svojej 
kompozícii. Okrem abstrahujúcej 
polohy zaznamenávala každodenný 
pohyb ulicami. Chytala život v obraze 
do života obrazu.
K fotografii sa neskôr niekoľkokrát 
vrátila aj v rámci svojej filmovej 
tvorby. Vždy iným spôsobom. 
V Portréte fotografie (získal cenu 
Televízna žatva, 1982) – autorskom 
filmovom dokumente, reagovala 
na témy a situáciu v slovenskej 
amatérskej fotografii, ktorý okrem 
iného poukazoval na fakt, ako 
sa v tej dobe postupne namiesto 
kresby a ceruzky stával masovým 
vyjadrovacím prostriedkom 
fotoaparát. Vo Chvíľke poézie pre 
redakciu  STV ilustrovala Šalamúnove 
básne Kazateľ inscenovanými 
zátišiami. Žiaľ, nerealizovaným zostal 
dokumentárny film Flashbacky Tibora 
Borského, ktorého prípravná fáza 
vrátane napísania autorského scenára 
a prvých nakrúcacích dní prebehla 
v rokoch 2012 a 2013. Prostredníctvom 
snímok Tibora Borského, ktorý 
vytvoril bohatý fotografický archív 
svojich spolužiakov na ŠUP-ke 

v Bratislave (Jozef Jankovič, Andrej 
Rudavský, Vladimír Popovič a i.) 
a na FAMU v Prahe (Štefan Uher, 
Dušan Hanák, Elo Havetta, Juraj 
Jakubisko, Igor Luther a i.), mal byť 
spolu s výpoveďami žijúcich tvorcov 
pripomenutím a poctou ojedinelej 
tvorivej a myšlienkovej explózii 60. 
rokov.
Aj keď sa jej to zatiaľ nepodarilo 
prostredníctvom dokumentárneho 
filmu, podarilo sa jej to vo vlastnej 
fotografickej tvorbe. Vytvorila svoju 
neopozeranú vizuálnu stopu naprieč 
60. rokmi. Na otázku, kto ju najviac 
vizuálne ovplyvnil, odpovedala: 
Fotoaparát. A otvorené oči.
Fotografka, strihačka, scenáristka 
a režisérka Ľuba Vančová-Velecká 
(1941) žila obklopená filmom 
a fotografiou už od narodenia. Jej 
strýko dr. Bohumil Vančo stál pri 
začiatkoch slovenského filmu. Napísal 
knihu Film a škola (1937) o využívaní 
filmu v procese výučby, založil 
Školfilm, Ústav pre školský a osvetový 
film, pre ktorý natočil snímku 

Výlet do Tatier (1942) a farebný 
národopisný film Ždiar (1943). 
Spolu s Ľubomírom Liwnhartom sa 
podieľal na založení FAMU. Neskôr 
sa stal autorom niekoľkých patentov 
vrátane stereoskopického prístroja 
na zobrazenie albumov (1953). 
Fotografoval aj jej otec, ktorému 
už v detstve pomáhala retušovať 
fotografie. Túto profesiu si zvolil aj jej 
brat, fotograf a dokumentarista Miloš 
Vančo. Už počas jedenásťročenky 
dvakrát praxovala v Zlíne (vtedajšom 
Gottwaldove) u Hermíny Týrlovej 
a Karla Zemana počas nakrúcania jeho 
Vynálezu skázy (1958). Po maturite, 
keď ju z kádrových dôvodov neprijali 
na FAMU, strávila dva roky na 
fotografickom oddelení bratislavskej 
ŠUP pod pedagogickým vedením 
Ľudovíta Absolona, Milana Peťovského 
a Jaroslava Pograna. Nasledujúce 
dva roky (1968 – 1970) pracovala ako 
strihačka obrazu hudobných relácií 
a inscenácií v ČST Bratislava, bola 
asistentka réžie a fotografka filmu Tri 
gaštanové kone (1966) Ivana Balaďu 

i asistentka réžie Juraja Jakubiska 
pri filme Zbehovia a pútnici (1968). 
Počas celých 60. rokov intenzívne 
fotografovala.
Film jej učaroval lepšími možnosťami 
vyjadrenia pohybu myšlienok 
a emócií. S bohatými skúsenosťami 
a v zrelom veku rozhodla sa znovu 
uchádzať o štúdium filmovej 
a televíznej réžie na pražskej 
FAMU, ktorú absolvovala v rokoch 
1970 až 1976. Ako jedna z prvých 
slovenských režisérok vrátila sa 
do Bratislavy, kde sa v televízii 
venovala kultúrnej publicistike 
a literárno-dramatickej tvorbe. 
S obľubou sa venovala adaptáciám 
hier zahraničných autorov, ako to 
bolo aj v prípade filmu Diagnóza: 
vajíčko (1994) podľa hry Felieciena 
Marceaua, natoľko satiricky výstižne 
zobrazujúca „veľkú spoločenskú hru“ 
90. rokov, až sa doteraz v televízii 
neuvádza. Svoje skúsenosti zdieľala 
aj v pedagogickej činnosti. V rokoch 
1993 – 2003 učila na Vysokej škole 
výtvarných umení audiovizuálnu 
dramaturgiu. Jej fotografickú tvorbu 
sme mali možnosť vidieť minulý 
rok na výstave Flashbacky – Sixties 
v Stredoeurópskom dome fotografie, 
ktorú autorka pripravila v kurátorskej 
spolupráci s Juditu Csáderovou.

Veronika Markovičová 
Fotografka a kurátorka

1    Časť týchto záberov je od 6. 4. do 
20. 8. 2017 vystavená na výstave 
Nech šije! (slovenská móda v období 
rokov 1945 – 1989) v Esterházyho 
paláci SNG v koncepcii Viery 
Kleinovej a Zuzany Šidlíkovej. 

2   Niektoré z nich boli v roku 1968 
uverejnené v časopise Host do 
domu.

R O Z H O V O R R E C E N Z I A
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Dovoľte mi rozšíriť trochu moje chá-
panie toho, „o čom hovoríme“.
Všetko, čo robíme, je o niečom. 
Môže to byť spojené s fyzickým alebo 
fantazmagorickým svetom, ale vždy 
existuje niečo, čo by umelec rád vyjad-
ril. Ak chýba účel, umenie je ohrozené 
dizajnom a výzdobou. Nikto však od 
umelca neočakáva, aby o tom expli-
citne hovoril, aby mal transparentný 
a jedinečný význam, proti ktorému 
je potrebné zvažovať umelecké dielo. 
Práve naopak, nejednoznačnosť, rôz-
ne chápanie a účasť pozorovateľa na 
vytváraní významu sú kľúčové aspekty 
pre potešenie z umenia.
Ale toto nie je prípad fotografie. 
Dokonca aj pri súčasnej experimen-
tálnej tvorbe (či už je citovaná alebo 
nie) kurátori a verejnosť očakávajú, 
že nejaký príbeh bude vyrozprávaný. 
Tradičný odkaz na určitú „realitu“ sa 
stále očakáva a oceňuje. Myslím, že 
toto je fotografická konvencia, ktorá 
sa bude prekonávať najťažšie.
Vezmite si napríklad poslednú prácu 
Lorenza Vitturia. Je to veľmi zaují-
mavá a experimentálna fotografia 
s veľkými ambíciami. Popis Galérie 
fotografov sa však nedokázal vyhnúť 
priradeniu dokumentárnej hodnoty. 
Možno tak urobil aj samotný umelec. 
Hlavný popis v galérii znel: „Živé 
zátišia, ktoré zachytávajú ohrozeného 
ducha tržnice na Ridley Road v Dalsto-
ne.“ To „o čom hovoríme“ určuje to, čo 
by ste mali vidieť v tejto práci a nedá 
sa to vyjadriť o nič konkrétnejšie!
Je to práve toto „o čom hovoríme“, 
ktoré vás privádza na pohodlné, jed-
noznačné územie, ktoré je prototypom 
fotografie a uľahčuje trávenie ešte aj 
vtedy, keď práca môže mať podnetný 
alebo inovatívny charakter. Nemyslím 
tým, že je to nevyhnutne zlé. Hovo-
rím len, že toto je kľúčová konvenčná 
hranica fotografie s veľmi významnými 
dôsledkami. A pri premýšľaní o budúc-
nosti fotografie by som chcel zdôrazniť 
skutočnosť, že kultúrne konvencie (tie 
okolo práce namiesto tých v práci) sú 
odolnejšie a ťažšie spochybniteľné.

Stále sa pozerám na Vitturiovu 
prácu a premýšľam o hlavnom popise 
galérie a pociťujem, akým spôso-
bom na mňa nalieha, aby som videla 
ženu v červenom, ktorá predáva 
hranolky. Ale to, čo je predo mnou, 
je vlastne práca tvorcu, ktorý sa hrá 
s referentom: fotografickou inštalá-
ciou, sochárskou fotografiou (alebo 
jednoducho fotografiou predmetu 
umiestnenou na vrchu inej fotografie 
pre všeobecné publikum).
V súčasnosti existuje trend, ktorý 
tvrdí, že fotoaparát nezachytáva 
vizuálnu podobu udalosti, ale skôr 
vytvára vizuálnu podobu fotografic-
kej udalosti. Širší dôsledok by bol, že 
udalosť predtým neexistovala. Je to 
fotografia, ktorá ju vytvára. Vitturiho 
práca by mohla byť interpretovaná 
v tomto duchu.
Avšak tiež sa zdá, že najpresved-
čivejšou fotografiou zemiakových 
hranolčekov sú zemiakové hranolčeky 
–  schmatnúť za hrsť a hodiť ich pria-

mo tam pred potenciálneho diváka. 
Takto v podstate začína môj záujem 
o sochárstvo, o inštaláciu; takto je 
podnecované moje hľadanie „fotogra-
fického“ mimo fotografie.
Nemohli by ste mať väčšiu pravdu, 
keď tvrdíte, že kultúrne konvencie sú 
tie najodolnejšie a najťažšie spochyb-
niteľné. Spôsob, akým vaša prax ne-
ustále namieta a spochybňuje takéto 
konvencie, je pôsobivá. Mám na mysli 
predovšetkým vaše „Propositions“ 
(„Touch me not“).
Podotýkala som, že digitálna ex-
panzia fotografie zvýrazňuje svoje 
vlastné obmedzenia. V textoch však 
pri rôznych príležitostiach pouka-
zujete na to, že digitálna fotografia 
signalizuje neobmedzené možnosti 
experimentovania. Odvážila by som 
sa povedať, že „Touch me not“ pole-
mizuje v prospech oboch pohľadov. 
Určite spochybňuje tradičné chápa-
nie fotografie a otvára médium pre 
nové neobmedzené prieskumy. Ale 
zároveň je to tento priestor –  zväč-
šený, serózny, nestály, neurčitý –, 
ktorý cyklus vytvára. Je to táto túžba, 
ktorú vytvára, aby sme videli objekty 
„navrhované“ zobrazením, je to táto 
rastúca frustrácia, že nemôžem vidieť 
objekty také, aké by mohli byť „v 
realite“ (a opäť, odkaz na „realitu“, 
ktorý sa vnucuje v spôsobe, akým vi-
díme [chápeme] interpretujeme; ako 
súčasť kultúrnych konvencií starších 
a silnejších než sme my).
„Touch me not“ mi ukazuje najväčší 
potenciál digitálnej fotografie, ale 
zároveň aj priestorové obmedzenia 
fotografie. Existuje ešte niečo viac, 
čo môže umelecká práca urobiť, než 
ukázať oba póly – to limitujúce aj to 
nelimitujúce?
Ale ako začala vaša skúsenosť s digi-
tálnou fotografiou? Vaše prvé diela sú 
analógové?

Skôr, ako budeme pokračovať, rád by 
som znovu poukázal na výnimku foto-
grafie v tom zmysle, že všetko to uva-
žovanie o médiu je dosť staromódne 
pre ostatné umenia, ktorých tvorcovia 
majú na mysli iné záležitosti. Nie je to 
ani tak v tom, že by sme boli v po-
st-mediálnom období, ale skôr v tom, 
že estetické plody intelektuálneho 
hľadania podstaty sú vyčerpané.
Aby som odpovedal na vašu otázku, 
prechod z analógovej fotografie na 
digitálnu bol pre mňa extrémne trau-
matický.
Okrem praktických problémov, ako 
boli napríklad nové funkcie fotoapará-
tu, potreba naučiť sa súvisiaci softvér 
od základov atď., boli tam aj ďalšie 
fundamentálne záležitosti. Snímky 
vyzerali inak a pôsobili inak, neexis-
toval fyzický negatív, s ktorým by sa 
dalo hrať, počet urobených záberov 
bol neobmedzený, chyby bolo možné 
napraviť s úžasnou presnosťou, sof-
tvér umožňoval vo všeobecnosti veľmi 
nevkusné manipulácie a zoznam mož-
ností pokračoval ďalej. Snáď najviac 
traumatické bolo to, že laboratórium 
sa stalo zbytočným, a to, čo zvyklo 
byť „mokré a organické“ médium, 
sa zmenilo na „suché a elektrické“. 
Matematika sa stala fyzickou podpo-
rou fotografie, hoci toto uvedomenie 
prišlo až neskôr.
Záplava zmien v tom čase znamenala, 
že prioritou bolo naučiť sa repliko-
vať výsledky analógovej fotografie 
používaním týchto nových nástrojov. 
Bolo to neskôr, okolo roku 2010, 
keď smartfóny integrovali digitálne 
fotoaparáty, keď sa mi rozpor zdal 
evidentný. Pripadalo mi to, ako keby 
v čase, keď bola vynájdená tlač, v 50. 
rokoch 15. storočia, tlačiari trvali na 
replikácii rukopisov skriptória (stre-
dovekej pisárskej dielne) bez toho, aby 
si uvedomili fundamentálnu zmenu 

paradigmy vo výrobe a distribúcii 
kultúry. Nedávalo by to zmysel.
Zaujímalo by ma, ako umelec, ktorý 
prešiel zmenou z analógu na digitál, 
cítil, že jeho fotografická práca bola 
viac alebo menej „intervenciou“?
Pod „intervenciou“ nemám na mysli 
tradičný význam slova, ktorý niektorí 
používajú na označenie dokumentá-
cie reality, ale širší význam, v ktorom 
sa nikto z nás nemôže vyhnúť „zme-
neniu“ sveta našimi výtvormi.
Vždy som mal pocit, že fotografia je 
rovnako subjektívna ako ostatné for-
my umenia. Myšlienka „ne-autorskej“ 
fotografie, taká drahá postmoderniz-
mu, bola fatamorgána, možno abso-
lútne simulakrum. Fotografia vyzerala 
a pôsobila ako realita, ale nemala so 
Skutočným nič spoločné.
S cieľom vytvoriť objektívnu fotogra-
fiu sa človek mohol pokúsiť vylúčiť 
fotografa z rovnice, a to je dôvod, prečo 
pred niekoľkými rokmi vyvolali také 
nadšenie medzi kurátormi fotografie 
zo sledovacích kamier, z Google-Street 
fotografií a z iných prístrojom vytvore-
ných obrazov. Ale ešte aj vtedy vstúpil 
cez zadné dvierka subjektivizmus (ale-
bo ideológia). Pretože, existuje vizuálna 
štruktúra, ktorá by bola ideologicky 
náročnejšia ako lineárna perspektíva?
Analógová fotografia bola „inter-
vencia“, alebo, ak si želáte, rovnako 
sprostredkovaná ako digitálna foto-
grafia. Najúžasnejšia vec týkajúca sa 
digitálnej technológie, a technológia 
je kľúčová v tejto diskusii, je to, že 
zmenila všetky tie vysokooktánové 
filozofie o indexikalite, objektivite, 
skutočnosti atď. na úplne zastarané.

Skutočne, digitálna technológia 
oslobodila umeleckú diskusiu od 
argumentácií o indexikalite, objekti-
vite alebo realite. Môže to naznačovať, 
že filozofia nebola schopná bojovať so 

zmenami, ktoré digitálna fotografia 
priviedla na svet. Preto je mimoriadne 
dôležité, aby súčasní umelci písali 
o svojej praxi, o svojich názoroch, 
o svojom chápaní a interpretácii 
dnešného sveta. Podľa vášho názoru, 
aké najvýraznejšie zmeny priniesla 
digitálna fotografia?
Digitálny systém úplne transformuje 
náš svet, nielen fotografiu, a jeho hlav-
ným dôsledkom je úplná matematizá-
cia nášho sveta. Je to Descartov splnený 
sen. Keby som si musel vybrať kľúčový 
záujem v mojej fotografickej práci, tak 
je to presne táto otázka: Ako kódovaná 
realita ovplyvňuje našu ekonomiku, 
našu subjektivitu a naše životy.
Fotografická technológia je dokonalou 
alegóriou toho, čo sa deje vo svete. 
V mojich štyroch cykloch s názvom 
„Propositions“ skúmam, ako digitálne 
podkopalo to, čo bolo považované za 
nevyhnutné pre tradičnú fotografiu: 
realizmus, lineárnu perspektívu a refe-
renčnosť dokumentu. Ide najmä o dis-
kusiu o zmene paradigmy technológie 
a jej význame pre umeleckú tvorbu.
Ale okrem týchto intenzívnych zmien, 
je tu aj veľa ďalších, ktoré sú dôležité. 
Momentálne pracujem na tom, aby 
som sa osobne zaoberal troma podľa 
môjho názoru súvisiacimi problé-
mami: Ako sa vyrovnať so súčasnou 
presýtenosťou obrazmi, ktorá so 
sebou nevyhnutne prináša ich banali-
záciu? Ako znovu objaviť materiálnosť 
fotografického objektu? A napokon, 
vedeli by fotografia, maľba a kresba 
(tri médiá v hlbokej kríze od príchodu 
postmodernity) zjednotiť svoje spoloč-
né prvky, aby vytvorili nové a význam-
né obrazy dnešného sveta?
Toto sú mimoriadne vzrušujúce časy 
pre fotografiu!

Rozhovor s Maxom de Estebanom 
pripravila Crisia Miroui
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PREMÁRNENÁ ŠANCA VERSUS HISTORICKÁ HODNOTA FOTOGRAFICKÉHO DIELA

Kniha: Tibor Borský – Karpatia 
Editor: Peter Chalupa
Grafická úprava: Vlastimil Kátlovský
ISBN: 978-80-89233-94-6
Hodnotenie: 
Vydal: Petrus, Bratislava, 2016

Kniha: Ferdinand Valent – Cesty domov 
Editor: Marián Pauer
Grafická úprava: Jarmila Zdráhalová 
ISBN: 978-80-89664-50-4
Hodnotenie:   
Vydal: FO ART,  s.r.o., Bratislava, 2016

Nedávno sa objavili na knižnom 
trhu dve publikácie, ktoré priniesli 
výber z tvorby dvoch významných 
osobností slovenskej fotografie 
60. až 70. rokov. Prvou z nich je 
monografia Ferdinanda Valenta. 
Autor sa svojím dielom zaradil do 
dlhej línie fotografov, ktorí sa snažili 
vystihnúť to podstatné zo slovenskej 
vrchárskej krajiny (Karolom Plickom 
počnúc a Martinom Martinčekom 
končiac). Na rozdiel od nich sa 
vo Valentových snímkach odráža 
skúsenosť povojnovej subjektívnej 
fotografie, ktorá často atakovala 
hranice abstraktného umenia. 
Valent síce často volí motívy, 
podobné Martinčekovým alebo 
Grossmannovým, avšak v oveľa väčšej 
miere využíva špeciálne fotografické 
postupy, ktoré majú priblížiť 
fotografiu výtvarnému dielu. Jadro 
obrazovej časti monografie tvoria 
práve snímky tohto druhu, pričom sa 
ukazuje, že Valentov umelecký názor 

sa počas desaťročí veľmi nezmenil. 
Celok jeho tvorby je azda až príliš 
poznačený monotónnou nostalgiou, 
čoraz viac sa ju ovláda estetizácia 
fotografických postupov, ktorá vedie 
až k čiastočnému sémantickému 
vyprázdneniu autorovho posolstva. 
Podrobnejšieho zhodnotenia 
Valentovej tvorby sme sa však 
v knihe nedočkali – úvodný text 
totiž napísal Marián Pauer. Jeho 
väčšia časť pozostáva z rozsiahlych 
citátov, prevzatých z rôznych zdrojov 
– prevažne recenzií a rozhovorov 
s fotografom. Bližšiu charakteristiku 
autorovej tvorby však neprinášajú, 
autor úvodného textu nie je schopný 
priniesť nič okrem floskúl, ako napr.
„Na dreveniciach sa rozpaľujú okná 
dožlta“ (i keď sa rozpaľujú, napriek 
tomu sú mihotavé), „Mihotavé 
svetlá trasľavo hláskujú: tu žije 
človek. S rukami zodratými neraz 
až po lakte, ale s dušou čistou ako 
horský prameň. Vytrvalo sníva 
o kráse. O absolútne pravdy a pravde 
absolútna“. Je zvláštne, že niečo 
takéto ešte existuje v 21. storočí. 
Knižke (vydavateľ FO ART) chýba 
akákoľvek redakcia (azda okrem 
elementárnej jazykovej), a tak si nikto 
nevšimol, že číslovanie poznámok je 
posunuté a čitateľ si len s ťažkosťami 
môže zrekonštruovať odkazy na 
príslušné zdroje.
Každú novú knihu, ktorá sprístupňuje 
niečo nové z dejín fotografie na 
Slovensku, možno len privítať, 
avšak v tomto prípade je to len 

ďalšia z mnohých premrhaných 
príležitostí. 
Naproti tomu Karpatia od Tibora 
Borského, kniha, ktorá prináša 
rozsiahly fotografický súbor, 
vyznieva o niečo lepšie, azda aj preto, 
že si nekladie príliš vysoké ciele. 
Svojím obsahom je unikátna – aj 
keď T. Borský zďaleka nebol prvým 
fotografom, ktorý zaznamenával 
„fotogenické“ gréckokatolícke 
a pravoslávne drevené kostolíky 
v rusínskej oblasti severovýchodného 
Slovenska – napr. už krátko po 
vzniku Československa fotografoval 
drevené cerkvi v tejto oblasti Florian 
Zapletal. T. Borský však v rokoch 
1965 – 1967 zdokumentoval nielen 
všetkých 37 sakrálnych stavieb, ktoré 
vznikli na území dnešného Slovenska 
(dnes pamiatok UNESCO), ale 
zachytil aj rôzne okamihy zo života 
tamojšieho obyvateľstva, ich rituály 
– predovšetkým púte a pohreby. 
Možno práve kvôli obrazovo 
zdokumentovanému náboženskému 
životu Rusínov nemohol tento 
fotografický súbor vyjsť v čase svojho 
vzniku. 
V štruktúre knihy je však isté napätie 
medzi viac-menej dokumentárne 
snímanými pamiatkami cirkevnej 

architektúry a zábermi zo života ľudí 
v ich bezprostrednom okolí, ktoré už 
využívajú prostriedky subjektívneho 
dokumentu. Zatiaľ čo v prvom prípade 
autor prináša aj základné údaje 
o jednotlivých stavbách, prípadne 
o súčastiach ich interiérov, snímky 
zo života obyvateľov sa bez bližšieho 
označenia voľne prelievajú cez jasne 
pomenované dokumentárne zábery.
Na rozdiel od prvej knihy, kde 
je až priveľa textu (vzhľadom 
na jeho výpovednú hodnotu), vo 
fotografickom albume Tibora 
Borského nám texty, ktoré by 
priblížili okolnosti vzniku tohto 
pozoruhodného súboru, naopak, 
chýbajú. Všeobecný, veľmi stručný 
úvod na rusínsku tému od Valerija 
Krupku ich nenahradí. Samotné 
fotografie však rokmi získavajú – 
okrem estetickej – aj čoraz väčšiu 
historickú hodnotu.

Aurel Hrabušický 
Kurátor, umelecký kritik a historik

VLADIMÍR BIRGUS: FOTOGRAFIE 1972 – 2017

Výstava a kniha: Vladimír Birgus. Fotografia 1972 – 2017
Pořadatel a vydavatel: Muzeum Śląskie, Katowice
Termín: 25. 3. – 3. 9. 2017
Texty: Danuta Kowalik-Dura, Adam Mazur
Grafická úprava:  Krzysztofa Frankowska-Piechowicz,  

formát 287 x 240 mm, 204 strán,  
ISBN 978-83-62593-87-3

Hodnotenie: 

Vladimíru Birgusovi (1954) vyšla 
reprezentativní polsko-anglická 
monografie o více než dvou stovkách 
stran. Už délka katovické retrospektivy 
a načasování instalace sto dvaceti 
exponátů do hlavní sezóny signalizují 
vážnost, s níž pořadatelé k projektu 
přistoupili. Autor jim na oplátku 
zapůjčil vedle nejnovějších snímků 
některé z věcí pozapomínaných. 
I když tyto přesahy nemění těžiště 
publikace, nejsou pouze mechanickým 
rozšířením záběru o neznámé práce 
z dosud doplňovaného cyklu Cosi 
nevyslovitelného.
Zpřístupnění archiválií dokládá cílený 
přechod tvůrce k osobnějšímu pojetí 
dokumentární fotografie. Birgus 
k němu směřoval od titulního roku 
1972, byť zůstávají souběžné snímky 
z komunistických manifestací nebo 
z konce přelomového roku 1989 
celkem přímočarým svědectvím. 
Popisnosti vzdalovaly Birguse cesty 
do ciziny. Prakticky se jimi vymaňoval 
z nutkání kriticky registrovat 
konkrétní situace, které se ho doma 
nevyhnutelně dotýkaly. Současně se 
dostával do užšího styku se západní 
subjektivizací poselství nejenom 
fotografujících dokumentaristů, 
nýbrž také filmařů a výtvarníků, ba 

s individualizací vidění či prožívání 
světa vůbec. Jestliže mu byly v raném 
období 70. let blízké snahy Roberta 
Franka, Williama Kleina, ale třeba 
i Tony Ray-Jonese, záhy mu výrazový 
rejstřík pomohly rozšířit podněty 
osobností jako Alex Web, Martin 
Parr, Joel Meyerowitz anebo William 
Eggleston... Birgus s 80. lety přidal 
pestré barvy a jakkoli dosud přibývají 

i fotografie černobílé, barevná část 
knihy působí naléhavěji a je také o více 
než dvacet stran obsáhlejší.
V poslední době Birgus svými 
prezentacemi potvrzuje orientaci 
na obrazy stylizované natolik, až se 
zdá, že nerozhoduje, kde vznikly. 
Soustředěně to rozkrývá loňská 
publikace Daleko od hlučícího davu 
k stejnojmenné liberecké výstavě. 

Neobsahuje totiž místopisné a časové 
souřadnice záběrů. Na titulu nese týž 
snímek jako nová monografie, jenže 
nyní se dovídáme původ a dataci: 
Miami Beach, 2014. Reprodukce jsou 
touto cestou zakotveny v realitě. 
Přestože nepostrádám smysl pro 
výtvarné abstrahování a jeho obecnější 
či symbolické významy, pokládám 
to za pozitivum. (Kýžené údaje 

ovšem nechyběly ani v předchozích 
Birgusových knihách.)
Nejzaujatější čtenáře odkazuji na 
článek, který ve Fotonovinách (č. 29) 
vyšel před třemi lety, kdy Birgusovu 
soubornou výstavu pořádalo Muzeum 
umění Olomouc a česko-anglickou 
monografii vydal Karel Kerlický, 
neboli KANT. Nechci opakovat tehdy 
formulované postřehy a úsudky 
o společném jmenovateli díla. (Věrný 
zásadě nezasahovat do děje destiluje 
Birgus nadále vizuální přesahy 
autentických situací.) I tentokrát je 
učiněno zadost všem požadavkům 
kladeným na monografii. 
Pozoruhodná je též textová část. 
Historik fotografie Adam Mazur 
vede s Birgusem obsáhlý rozhovor 
a kurátorka retrospektivy Danuta 
Kowalik-Dura interpretuje jeho tvorbu 
v širších souvislostech výtvarného 
umění, kinematografie a soudobé 
obrazové kultury.

Josef Moucha
Fotograf a publicista

© Vladimír Birgus: Vídeň, 2009

© Vladimír Birgus: Skotsko, 1978 © Ferdinand Valent, Ovocný sad, 1966
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VÝSTAVA DIPLOMOVÝCH PRÁC KATEDRY FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ VŠVU

Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie
Vystavujúci autori:  Gabriela Gažová, Michal Huba, Anita Oraveczová, Zuzana Pustaiová, Viktor Šelesták
Kurátor: n/a
Hodnotenie: 

Ako každoročne koncom školského 
roka, tak aj tento rok patria priesto-
ry oboch galérií Stredoeurópskeho 
domu fotografie – galérie Martina 
Martinčeka i Galérie Profil – výstave 
diplomových prác Katedry fotogra-
fie a nových médií VŠVU. Dobrá 
myšlienka, ukázať divákovi najnovšie 
trendy vo fotografickom médiu, a to 
rovno prostredníctvom prác tých 
najpovolanejších: vyzretých umelcov, 
ktorí už majú niečo za sebou a práve 
končia štúdium na vysokej umeleckej 
škole.
V skutočnosti sa tieto výstavné pre-
hliadky už dlhšie potýkajú s kolísavou 
kvalitou vystavených prác. Na základe 
nejakej dohody alebo úzu medzi 
domom fotografie a fotografickou 
katedrou VŠVU sa vystavujú práce 
všetkých končiacich diplomantov, 
aj sprievodné texty si študenti píšu 
sami a žiaden kurátorský text nevy-
svetľuje, ako ktorá práca zapadá do 
súčasného kunsthistorického rámca. 
Návštevníkovi tak sťažuje orientáciu, 
pretože už z princípu sú všetky vysta-
vené práce v istom zmysle progre-
sívne. Jediným oporným bodom tak 
(okrem vlastného vkusu) ostáva, že 
lepšie práce dostali priestoru viac, tie 
horšie menej. A samozrejme, ani to 
neplatí na sto percent.
Problém pritom možno riešiť jedno-
ducho: buď prísnejším výberom len 
tých skutočne najlepších prác, alebo 
doplnením kurátorského, vysvetľu-
júceho textu priamo od hodnotiacich 
pedagógov či od kurátora výstavy. Na 
to by určite bola potrebná (neľahká) 
dohoda, keďže fotografické ateliéry 
školy sú rovnocenné, avšak s pozi-
tívnym dopadom na kvalitu. Pretože 
dnešná výstavná prehliadka ako celok 
sa naoko tvári ako Art s veľkým A, 
a pritom je sofistikovaným latentným 
salónom.
Čo sa týka samotných vystavených 
prác, začnime pozitívnym príkladom. 
Priestorovo najrozsiahlejšiu výstavu 
s názvom Faces of Family pripravila 
Zuzana Pustaiová. Je skvelým príkla-
dom autorky, ktorú na fotografickej 
scéne vidieť už od jej nástupu na 
vysokoškolské štúdium. Iste, má 
vzácnu danosť – skvelé nápady doká-
že pretaviť do výslednej fotografickej 
formy tak, že oslovia aj úplného laika, 
aj odborníka. K zviditeľneniu jej isto 
dopomohli aj umiestnenia vo fotogra-
fických súťažiach (Frame, Foto roka, 
Portfolio review). A hoci výstavná čin-
nosť Pustaiovej sa obmedzuje najmä 
na český a slovenský priestor, za jej 
tvorbou badať trpezlivú a systematic-
kú prácu. 
V diplomovom cykle Faces of Family 
rozvíja tematiku vlastnej rodiny, 
pričom svoje výtvarné vyjadrenie 
posúva z jemnej irónie známej 

z predchádzajúcich prác do vážnejšej, 
kontemplatívnej polohy. Na pome-
dzí inscenovanej a dokumentárnej 
fotografie tak vytvára mnohovrstev-
natý portrét z pavučiny historických 
rodinných súvislostí, generačných 
podobností a rozdielov či vzájom-
ných vzťahov. Predovšetkým je však 
Pustaiová skvelá fotografka, a je to 
práve remeselná zručnosť, ktorá jej 
umožňuje vyjadrovať sa s ľahkosťou. 
Medziľudským vzťahom sa venuje 
aj Anita Oraveczová pochádzajúca 
z maďarského prostredia. V päťmi-
nútovom dokumentárnom videu 
ukazuje zábery na svojich príbuzných 
prekladané historickými rodinnými 
fotografiami, pričom vo zvukovej 
linke necháva prehovoriť svoju starú 
mamu a uja (to sa však dozvedáme 
len zo sprievodného textu, pretože 
zvuk nie je synchronizovaný s obra-
zom) o slovensko-maďarských vzťa-
hoch, organizácii školskej dochádzky 
v malotriedkach v 60. a 70. rokoch 
i o slovenských koreňoch maďarského 
národného básnika Sándora Petöfiho. 
Oraveczovej diplomový projekt je 
ukážkovým príkladom, ako by záve-

rečná práca na fotografickej škole 
vyzerať nemala. Video pôsobí skôr 
ako cvičenie – prvý pokus inšpirovaný 
dokumentárno-reportážnym štýlom, 
v ktorom sa uplatňuje „umelecká“ 
kamera či pekne zobrazené titulky. 
Nemám pritom nič proti dokumen-
tárnemu charakteru, ktorý si autorka 
zvolila. Aj tu však treba pracovať so 
silným obrazovým odkazom pod-
porujúcim autorkine idey. A ten 
práci chýba. Problematický je aj 
antropologický či sociologický aspekt 
Oraveczovej práce. Kratučké video 
nepostačuje na rozvinutie (zrejmej) 
premisy, že ľudia dokážu koexistovať 
v symbióze bez ohľadu na národnosť. 
A hoci archaické ateliérové portréty 
z prelomu storočí, dobové dokumen-
ty o dosiahnutom vzdelaní predkov 
i vyblednuté farebné fotografie 
školskej triedy, ktoré sa vo videu 
objavia, sú vizuálne pútavé, ničím 
sa neodlišujú od navlas podobných 
fotografií z iných území Slovenska. 
Z celej práce tak trčí myšlienková 
neukotvenosť. Pritom sa stačí pozrieť 
okolo na podobné práce – z prostre-
dia VŠVU spomeňme aspoň Dávida 

Koroncziho, reflektujúceho sloven-
sko-maďarské vzťahy na komunite 
z rodného Lučenca, Martinu Šimko-
vičovú, vypovedajúcu o slovensko-ra-
kúskej identite medzi Bratislavou 
a Viedňou, a zo svetovo známych 
autorov francúzskeho streetartistu 
J.R.-a, ktorý na veľkoformátových 
portrétoch tematizoval vzťahy medzi 
izraelskou väčšinou a palestínskou 
menšinou v Jeruzaleme.
Ďalší autor Viktor Šelesták, o svojom 
projekte píše, že rád fotografie re-
cykluje, čím pretvára obsah aj formu. 
Jeho fotografie so športovou temati-
kou (sčasti reklamné plagáty, sčasti 
úmyselne amatérske zábery, napr. na 
lopty pri kvetináčoch či outdoorovo 
oblečenú pani so psíkom) doplnené 
úmyselne amatérskymi typológiami 
západov slnka, zvieratiek a tieňových 
autoportrétov vloženými v plastových 
obaloch mali byť (asi) satirickou 
poznámkou (k čomu?). K autorom 
zamýšľanému pretvoreniu obsahu, 
žiaľ, nedochádza, výsledok s divákom 
nekomunikuje, celkovo Šelestákova 
výstava vyznieva ako nevydarený 
zámer. Pritom len letmý pohľad na 

autorov tumblr feed1  naznačuje, že 
vizuálne sa vyjadrovať vie. V prípade 
diplomovej výstavy buď zlyhal jeho 
úsudok, alebo aj komunikácia či 
neusmernenie zo strany vedúceho 
pedagóga. 
Vizuálna poézia predstavená v pô-
sobivej nástennej inštalácii Fyzis od 
Martina Hubu kombinuje fotografie 
fragmentov prírody a ľudskej činnos-
ti, so zámerom poukázať na jednotu 
sveta, v ktorom žijeme. Farebnosť 
a tvaroslovie sú zámerne zvolené tak, 
aby prírodné a neprírodné snímky na 
seba nadväzovali, dopĺňali sa. Huba 
šikovne exploatoval serialitu fotogra-
fického média. Žiadna z jednotlivých 
fotografií nie je sama osebe silná, av-
šak umiestnením rôznych formátov 
a veľkostí do priestorových súvislostí 
vznikol veľmi kompaktne pôsobiaci 
celok s jasnou, a pritom senzibilnou 
výpoveďou. Jediná výhrada k všeob-
sažnosti diela a vážnosti témy sa nie 
celkom hodí vtipný text štítka, kde 
autor v položke Profil študenta ko-
mentuje profil svojej tváre. Keďže aj 
tento komentár spoluvytvára dojem 
z diela, zrejme tu tiež mala zasiahnuť 
citlivá ruka pedagóga a usmerniť 
študenta, aby sa vtipného komentára 
zdržal. 
Milým spestrením výstavy je práca 
Gabriely Gažovej. V malej galerijnej 
miestnosti vytvára prostredníctvom 
nábytku, desiatok malých fotografií 
a objektov ilúziu (detskej?) izby ako 
bezpečného útočiska, životného 
i pracovného priestoru. Z prezento-
vaných projektov je tento najmenej 
fotografický. Fotografie, väčšinou 
subtílne interiérové zátišia použité 
v inštalácii, dotvárajú atmosféru 
miestnosti vo funkcii abstraktných 
objektov, bez sprostredkovania 
konkrétneho obsahu. Na rozdiel od 
vyššie spomínanej Anity Oraveczovej 
v tomto prípade však funguje genius 
loci jednotlivých inštalovaných objek-
tov – fotografií, hrnčekov, pohárov, 
zásuviek, poličiek, kresieb, pracovné-
ho stolíka. V súčinnosti s atmosférou 
miestnosti, kde je intermediálne 
dielo inštalované, sa autorke výborne 
podarilo vystihnúť fenomén intimity 
osobného. 
Prezentáciu diplomových prác VŠVU 
v Stredoeurópskom dome fotografie 
treba určite zachovať, ale bez sprísne-
nia pravidiel vystavovania nebude 
zlepšenie kvality možné.

Branislav Stepanek 
Fotograf

1   http://selestak.tumblr.com/snapshots

© Zuzana Pustaiová, Faces of family2017

Waswo X. Waswo 
Photowallah 
Mesiac fotografie 
30. október  až 
30. november  2017

Photowallah predstavuje ručne maľované 
fotografie z dvoch fotografických sérií: 
Gauriho tanečníci a Nové mýty. Autorov 
štýl  je hravou fúziou etnografickej 
a dokumentárnej fotografie, spája obdobie 
kolonializmu a „fantasy“  žánru tradičných 
indických portrétov z konca 19. a začiatku 
20. storočia. Významným spolutvorcom 
Photowallah je aj Rajesh Soni, umelec ktorý 
Waswove fotografie ručne koloruje, čím 
kombinuje tradičné remeslo prevzaté od 
svojho starého otca s novými technológiami 
fotografickej tlače. 
Waswo žije a tvorí viac ako 16 rokov 
v Indii. Absolvoval niekoľko prestížnych 
fotografických škôl a popri svojej publikačnej 
činnosti zrealizoval viacero sólových 
výstav, taktiež bol súčasťou skupinových 
výstav po celom svete. Sériu fotografií 
Photowallah budete mať možnosť vidieť aj 
na tohtoročnom festivale Mesiac fotografie 
2017. 
 

P O R T F Ó L I O
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 © Waswo X. Waswo, A Monsoon Shower, 2015, Black and white pigment print, hand-coloured by Rajesh Soni, Courtesy Tasveer  © Waswo X. Waswo, Chandra with a Shell Headress, 2009, Black and white pigment print, hand-coloured by Rajesh Soni, Courtesy Tasveer
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O PAMÄTANÍ 
A ZABÚDANÍ

Miesto: Open Gallery, Bratislava
Výstava:   As if it never happened
Kurátor: Bohunka Koklesová
Dátum konania: 12.5 – 20.5.2017 

Olja Triaška Stefanović sa zaoberá 
udalosťami pred udalosťami, 
pamätaním a zabúdaním na ne. 
Východiskom projektu je najmladšia 
vojna v bývalej Juhoslávii a jedna 
mladá žena z Nového Sadu, ktorej 
po školských rokoch v polovici 
deväťdesiatych rokov z politických 
dôvodov odopreli možnosť študovať 
na tamojšej vysokej škole. Vplyvy 
vojny boli cítiť aj v Novom Sade, kvôli 
štúdiu emigrovala Olja v roku 1997 
na Slovensko. V súvislosti s hrôzami 
Balkánskej vojny, v spoločnosti 
hnanej vzrušením a cynizmom 
pôsobí tento osud porovnateľne 
znesiteľnejšie. Predsa len logika vojny 
predpokladá zničenie fungujúcej 
občianskej spoločnosti, ku ktorej 
patrili aj Triaška Stefanović s jej 
rodinou. Patrili k tej časti srbských 
občanov, ktorí nesúhlasili s vojnovou 
politikou Belehradu. Pohľad z diaľky 
na známu, odcudzenú krajinu a pocit 
zdesenia a bezmocnosti, ktoré 
Triaška Stefanović zažíva, motivovali 
a formovali jej prácu. A predsa to nie je 
práca o Balkánskej vojne. 
O čom teda je?

Približne dve desaťročia po skončení 
vojny cestovala fotografka medzi 
Slovinskom a Čiernou Horou, cez 
bývalú Juhosláviu, krajinu svojho 
detstva a mladosti. Aby mohla 
zobraziť vojnové traumy, hľadá 
miesta, ktoré pripomínajú štátny 
teror, genocídu, boje a etnické čistky, 
ktoré však nesúvisia s udalosťami 
z deväťdesiatych rokov. Sú to 
miesta druhej svetovej vojny. 
V komunistických režimoch východnej 

Európy bola kultúra pripomínania 
si druhej svetovej vojny zásadným 
elementom kolektívnej pamäte 
a mala v spoločnosti prominentné 
miesto. V Juhoslávii vznikli mnohé 
jedinečné pamätníky,  napríklad 
pamätník na mieste koncentračného 
tábora Jasenovac. Ten existoval na 
území fašistického Nezávislého 
štátu Chorvátsko a bol jediným 
vyhladzovacím táborom v Európe, 
v ktorom systematické vyvražďovanie 
prebiehalo bez nemeckej účasti. Srbi, 
Židia a Rómovia sa stali obeťami 
ustašovského režimu.

Olja Triaška Stefanović začína svoju 
výstavu týmto motívom. Začína tým 

výjavom a aj ním  končí. Fotografuje 
spomínaný pamätník z idúceho 
auta. Kamenná a monumentálna 
skulptúra pôsobí vďaka rozmazaniu 
v popredí pominuteľne a krehko. 
Tak pominuteľne a krehko ako 
spomienka na krutosti druhej 
svetovej vojny. Krehká ako schopnosť 
potomkov poučiť sa z histórie, 
pominuteľná ako prísaha nikdy 
viac nenadraďovať nacionalizmus 
nad ľudské práva. Prísaha, ktorá na 
pozadí nedávnej balkánskej histórie 
nepôsobí pravdivo. Tieto tézy 
svojho projektu zdôvodňuje Triaška 
Stefanović v precíznom obrazovom 
hľadaní ďalších pamätníkov. Séria 
deviatich malých čiernobielych 

snímok, fotografovaných zdržanlivým 
dokumentárnym štýlom, tvorí kostru 
celej práce. Obrazy hovoria o pamätaní 
a zabúdaní historických skutočností 
a vzďaľujú sa od konkrétneho 
časového kontextu prostredníctvom 
ich archaickej pôvabnosti. Otázka 
spomínania a vytesňovania 
transcenduje prostredníctvom 
nadčasovosti obrazov do univerzálnej 
výpovede.

Po kontinuu deviatich čiernobielych 
snímok ďalej poukazuje Triaška 
Stefanović veľkoformátovými 
farebnými snímkami, projekciami 
a kolážami na konkrétnejšie časové 
body: fotografiou sochy zakladateľa 
štátu Tita, v ktorej je obsiahnutá 
melanchólia a sentiment. Snímka 
vyvoláva onen moment pamäti, 
v ktorom juhoslovanská utópia nebola 
ešte skorumpovaná ekonomickou 
a spoločenskou realitou. Obraz 
zruinovanej fasády so zaslepenými 
oknami niekdajšieho ministerstva 
obrany v Belehrade pripomína prvé 
bombardovanie Belehradu po druhej 
svetovej vojne. Koláž obrazu krajiny 
s novinovými výstrižkami z vojny, 
pozbieranými otcom umelkyne, 
tvorí spojenie s deväťdesiatymi 
rokmi, rovnako ako ručne kreslená 
časová os umiestnená na výstave, 
na ktorej korešpondujú udalosti 
z osobného života s vojnovými 
udalosťami. Uvažovanie o zabúdaní 
histórie umelkyňa vyprovokovala 
a zdôraznila pomocou porovnania 
fotografie pamätníka druhej svetovej 
vojny s fotografiou triviálnej hrubej 
stavby z dnešných dní. Vizuálna 
blízkosť oboch snímok je prerušená 
len farebnosťou snímku „Monument 

for nothing.” Triaška Stefanović 
vytvára groteskné porovnanie banality 
a hrôzy, ktoré považuje za určujúce, 
a to v čase, keď nacionalistické prúdy 
opäť získavajú na viacerých miestach 
Európy prevahu.

Olja Triaška Stefanović sa vo svojej 
práci nesnaží postaviť na jednu zo 
strán minulého konfliktu. Jej zaujatie 
stanoviska spočíva v pripomínaní 
a v apeli na poučenie sa z histórie. 
Obrazové a obsahové odkazy jej 
práce vychádzajú z autorkinej 
osobnej traumy, ktorá popisuje 
nielen výslednú traumu jej doby, 
ale aj kolektívnu skúsenosť ako 
univerzálny, stále sa opakujúci  
fenomén histórie. Síce emfatická, 
ale zároveň nepatetická a analytická 
reč obrazov tvorí produktívny 
protipól k emočne nabitému stavu 
rozjímania. Na prvé počutie trochu 
stručne znejúci názov „As if it never 
happened” predznamenáva jeho 
hĺbavosť prostredníctvom odkazu na 
udalosti pred udalosťami –  na traumu 
pred traumou. Zo snímok Olji Triaška 
Stefanović sa môžeme veľa naučiť!

Roman Bezjak 
Profesor fotografie a dekan odboru na 

Vysokej škole v Bielefelde

R E C E N Z I A

© Olja Triaška Stefanović, Prítomnosť minulosti, Jasenovac, Chorvátsko, 2015

© Olja Triaška Stefanović, Ako keby sa nikdy nestalo, Belehrad, Srbsko, 2016 © Waswo X. Waswo, Gauri Dancers 1, 2013, Black and white pigment print, hand-coloured by Rajesh Soni, Courtesy Tasveer
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fotografie vidieť v Bratislave vo Fran-
cúzskom inštitúte. Cena pre víťaza 
bola 5 000 eur s tým, že ďalších cca 40 
000 eur poskytla spoločnosť Arendt na 
nákup fotografových diel do zbierky.  
V užšom výbere sa ešte ocitli – Jure 
Kastelic, Daniel Mayrit, Aida Silvestri, 
Panos Tsagaris. 
Pôvodom Etiópčanka Aida Silvestri, 
ktorá sa pred mnohými rokmi vysťa-
hovala do Veľkej Británie, žije v Lon-
dýne, realizovala cyklus o utečencoch 
z jej domova.  Aby znemožnila prípad-
né prenasledovanie ich príbuzných 
v Etiópii, zvolila neostrý obraz a ešte 
vyšila do snímky schematické linky 
ciest, ktoré je rodákov z Afriky doviedli 
do Európy. A ak predtým sme boli 
obvykle konfrontovaní s konkrétnymi 
tvárami, zúfalstvom, Silvestri ponúka 
snímky zbavené utrpenia, ktoré obrysy 
len tvoria v divákovej mysli, a preto 
sú možno aj účinnejšie. Aida Silvestri 
svojím spôsobom obnovuje vnímanie 
otupené tisíckami viac či menej rovna-
kých reportážnych snímok o utečen-
coch. V záplave reportáži sa objavuje 
takmer geometrická abstrakcia. 
Na výstave Hranice, ktorej súčasťou 

bol aj cyklus Martin Kollára o Izraeli 
(druhá slovenská účasť sa dala zazna-
menať na výstave Inštitútu tvorivej 
fotografie z Opavy a jeho českých, 
poľských a slovenských študentov), 
sa kurátori sústredili na súdobé krízy 
a veľmi individuálny prístup k ich zo-
brazovaniu. Takto diváka konfronto-
vali so správami o odmietaní utečen-
cov, o kríze identity, o ekonomickom 
chaose v mnohý krajinách, o nedôvere 
k cudzincom, ale aj o stále výraznej-
šom a   viditeľnejšom   násilí. 
Spomedzi vystavujúcich autorov 
zaujal najmä Dimitris Michalakis, 
ktorý sa od roku 2009 venuje gréckej 
kríze. Michalakisove fotografie sú 
dokladom neistoty, strachu, fatalizmu, 
rezignácie,  hnevu a zúfalstva, ktoré 
zasiahli veľké segmenty gréckeho 
obyvateľstva. 
Z metaforickej interpretácie témy 
festivalu ťaží Stefano Parrini. Jeho 
diela sugerujú tradíciu astronomickej 
fotografie, ale v skutočnosti vznik-
li v priestore ateliéru či interiéru 
domova. Nie sú o externom kozme, 
ale o domácom univerze. Autor si 
zo starých roliek filmu  vyberá ich 
začiatky či konce, alebo nafotí prach 
na stole a vďaka bohatej imaginácii 
vytvára z nich obrazy fiktívneho 
vesmíru – a jeho minikozmos zrkadlí 
makrokozmos, ktorý je domovom  
každého z nás. 
Do istej miery  môžeme zaradiť 
k metaforickému prúdu aj rozpráva-
nie príbehov, kde   spomienky, emócie 
splývajú s filozofickými ašpiráciami. 
Fínska fotografka Janne Lehtinnen 
stavia dielo na správe o ambíciách 

ľudí byť verní vlastnej individualite, 
ale rozpráva aj o sústavnom posúvaní 
hraníc.  V jej inscenovanom cyklus 
Posvätní vtáci sa v tej či onej podobe 
vždy objaví motív letu. 
Z dejín fotografie festivalu dominujú 
Trpké roky (Bitter years), výstava 
autorov, ktorí pracovali pre Farm 
Security Administration v 30. rokoch 
20. storočia. (Vlani sme v rámci 
bratislavského Mesiaca fotografie 
prezentovali obsiahly výber z archí-
vu FSA v koncepcii Radka Koděru.) 
V roku 1962 mala expozícia premiéru  
v Múzeu moderného umenia v New 
Yorku. Výstavu organizoval  Edward 
Steichen, vedúci fotografického oddel-
neia MOMA a rodák z Luxembourgu, 
ktorý neskôr celú výstavnú kolekciu 
daroval luxembourskej vláde, vlasti, 
odkiaľ pochádzal.  
Ak EMOP v Luxembourgu v roku 2017 
charakterizuje kurátorská kontinuita, 
kvalita diel i téma Hlava v oblakoch, 
treba uviesť ešte jeden príznačný fakt. 
Medzi množstvom skvele vybavených 
priestorov vyniká  Múzeum moder-
ného umenia (Mudam) od čínskeho 
architekta Ming Pei, ktoré otvorili 
pred pár rokmi. Podobne ako Frank 
Gehry v Guggenheimovom múzeu 
v Bilbau, aj Ming Pei vytvoril ohro-
mujúci priestor pre vizuálne umenie. 
A je príznačné, že sa v ňom vystavuje 
aj fotografia (expozícia diela Samuela 
Gratacapa, nositeľa ceny EMOP za rok 
2017). Luxembourg bohatstvo rozum-
ne mení na krásu. 

Václav Macek 
Historik fotografie

LOOKING FOR CLOUDS 
/ HLAVA V OBLAKOCH
 

Miesto: Luxembourg 
Názov: 6. ročník European Month 
of  photography / Európskeho mesiaca 
fotografie 
Dátum: apríl/máj 2017
Kurátori: Pierre Stiwer, Paul di Felice    
Organizátori: Café-Créme
Hodnotenie: 

Ak by ste porovnávali katalógy 
z festivalov v Madride, Berlíne alebo 
Luxembourgu, príliš veľa rozdielov by 
ste neobjavili. Možno prvé dva by boli 
obsiahlejšie, lebo ponúkajú omnoho 
viac sprievodných akcií, každý by mal 
určite inú tému, ale z hľadiska kvality 
ponúkaných diel by boli viac menej 
rovnaké. Pritom obecenstvo i prostre-
die,  ktorým sú určené, sa radikálne 
odlišujú – Madrid je vždy horúce, 
davmi turistov i domácich preplnené 
veľkomesto bývalej koloniálnej ríše,  
Berlin multikultúrne, alternatívne 
a vždy po experimente túžiace mesto 
a Luxembourg mestečko  (veľkosťou 
blízke možno Trnave), ktoré pripomí-
na  mnohé nemecké mestá so zámka-
mi a krásnymi historickými stavbami 
na úbočiach  Rýna. 
Zhoda nesúvisí s tým, kde sa podujatia 
konajú, ale s tým, kto ich organi-
zuje. V prípade Luxembourgu je to 
občianske združenie Café-Créme, 
ktoré vzniklo v 80. rokoch a ktoré od 
jeho začiatkov vedú dvaja historici, 
kritici a teoretici fotografie Pierre 
Stiwer a Paul di Felice. Ich stratégia 
spočíva v tom, že si vytvoria koncept, 
tému, ktorú potom napĺňajú výstava-
mi – podujatie je bienálne a v hlavnom 
programe zahŕňa okolo 20 výstav. Na 
rovnakom princípe fungujú aj iné spo-
mínané festivaly. Rozdiel je v tom, že 
luxembourskí šéfkurátori organizujú 
podujatia už vyše 30 rokov, pri veľkých 
festivaloch sa hlavní kurátori menia 
obvykle po troch  rokoch. 
V tomto ročníku Stiwer a di Felice 
tematizovali širšie chápanú imigráciu. 

Odkazujú nielen na správy o tom, že 
v rôznych kútoch sveta sa ľudia usilujú 
dostať z vojnou alebo katastrofál-
nou biedou  zasiahnutých oblastí do 
pokojných a blahobytnejších krajín, 
ale aj na to, že nádej je významný 
motorom ľudského konania. Podľa 
ich interpretácie je „hlava v oblakoch“ 
nielen metaforou zmeny, chaosu 
a nádeje tých, ktorí hľadajú lepší život, 
ale sa vzťahuje aj na strach ľudí, ktorí 
s nepokojom sledujú drony lietajúce 
po oblohe či vnímajú bezpečnostné 
kamery rozptýlené pomaly v každom 
kúte miest. 
Z radu výstav o imigrácii najväčší 
priestor si získala expozícia piatich 
finalistov súťaže EMOP – Arendt and 
Medernach EMOP Award, ktorú od 
roku 2013 udeľuje združenie Európ-
sky mesiac fotografie (Bratislava, 
Budapešť, Berlín, Viedeň, Ľubľana, 
Atény, Paríž)  v spolupráci s veľkou 
celosvetovou advokátskou spoloč-
nosťou, ktorej meno sa ocitlo v názve 
ceny. Z piatich autorov nominovaných 
do finále  cenu získal Samuel Gratacap 
s cyklom Ríša (Empire), ktorý mohli 
návštevníci minuloročného Mesiaca 

R E C E N Z I A

DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 
2017
10. ročník medzinárodného fotografického festivalu 

Názov: 10, ročník Medzinárodného festivalu fotografie v Leviciach
Miesto: Tekovské múzeum, Synagóga ai.
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Kurátori:  Václav Macek, Martin Kleibl, Elena Šoltýsová
Dátum konania : 5. 5. – 29. 10. 2017
Hodnotenie: 

Desiaty ročník medzinárodného 
fotografického festivalu – Dni foto-
grafie v Leviciach 2017 (DFLV) sa koná 
v dňoch 5. 5. – 29. 10. 2017.  
Desaťročie aktivít v oblasti fotografie je 
dosť dobrým dôvodom na rekapitulá-
ciu, ktorou  Alžbeta Sádovská, riaditeľ-
ka Regionálneho osvetového strediska 
v Leviciach a hlavná organizátorka 
DFLV, tento ročník otvorila.  Realizá-
cia  120 výstav, množstvo workshopov 
a iných sprievodných podujatí potvr-
dzuje opodstatnenosť a úspešnosť 
tohto významného podujatia, ktorého 
vznik spadá do roku 2007. Skôr ako sa 
začali písať dejiny jednotlivých roční-
kov, organizátori odskúšali „pilotný 
program“ v podobe  nultého ročníka, 
ktorý zamerali  na predstavenie etab-
lovaných i začínajúcich fotografov zo 
Slovenska a  o. z.  Fotogravity Levice. 
Už v ďalšom, prvom, ročníku prezen-
tujú dramaturgiu, ktorá s nepatrným 
cizelovaním je takmer identická so 
súčasnou  dramaturgiou. Stavia na 
monografických výstavách renomo-
vaných  autorov, prevažne z krajín V4, 
predstavovaní fotoklubov zo Sloven-
ska i zahraničia, prezentovaní výstav 
študentov fotografie. Výnimkou bol rok 
2011, venovaný tvorbe  Miloty Havrán-
kovej a jej študentov Tóna Stana, Mira 

Švolíka a  Gabriela Kosmályho.
V jubilejnom roku 2017 organizátori 
vsadili na overených autorov, ktorí už 
na DFLV vystavovali, na   Roba Kočana 
(v roku 2008) a Alana Hyžu. Alan Hyža 
(fotograf)  a Peter Kubínyi (reportér) 
v roku 2011 predstavili viacnásobne 
ocenený projekt  Misia – slovenskí 
saleziáni vo svete, ktorý dokumentoval 
úsilie misionárov plniacich poslanie 
v najchudobnejších krajinách sveta.  Na 
desiatom ročníku sa autor Alan Hyža 
prezentuje netradične –  dokumentom 
portrétov osobností pôsobiacich v rôz-
nych oblastiach kultúry, v spojitosti 
s miestami, ku ktorým majú osobitý 
vzťah. Vystavuje vedľa seba civilné 
portréty osobností (výtvarníkov, foto-
grafov, hercov, režisérov...) a  ich „naj 
miesta“  (námestia, kaviarne, pamiatky, 
prírodné zákutia...) z  rôznych kútov 
Slovenska.  Koncept postavil na osob-
ných priateľstvách, neskôr pokračoval 
dokumentovaním ľudí, ktorých tvorbu 
či životné postoje si vážil. Táto časť pro-
jektu bola oveľa náročnejšia, samotné-
mu fotografovaniu  predchádzali fázy 
zoznámenia a spoznávania.  Výsled-
kom je  cyklus fotografií  najvýznam-
nejších osobností činných  v kultúre 
v dobe fotografovania a rovnaký počet 
snímok krajiny, architektúry, prírody,  

ktoré tvoria spoločný príbeh. 
Robo Kočan vystavuje nový súbor Prí-
behy v depozitároch. Účasť v projekte 
Digitálna galéria, realizovanom v rám-
ci Operačného programu Informatizá-
cia spoločnosti, mu umožnila pohy-
bovať sa  v najtajnejších zákutiach 
galérií, v priestoroch s osobitým reži-
mom pre vstup.  Depozitár je miesto 
uchovávajúce rodinné striebro, omyly 
akvizičnej politiky, deponáty a prevo-
dy diel realizovaných v inej dobe a pre 
iné priestory, ktoré našli útočisko 
v galerijných depozitároch.  Rozma-
nitosť kvality, materiálu, historických 
období,  rôznosť typov skladovania, 
mĺkve ticho a pokoj  priestorov v spo-
jení so schopnosťou autora vidieť diela 
v nových súvislostiach umožnili vznik 
tohto cyklu fotografií.  Prináša jedi-

nečné pohľady na špecifiká depozitnej 
práce, nereálne stretnutia  osobností, 
osamelosť či vzájomné konfrontácie 
diel, súvislosti, ktoré sa odhaľujú iba 
„skúsenému oku“ fotografa.
Jan Pohribný sa v rámci premiéry na 
DFLV uviedol rozsiahlou kolekciou 
výtvarnej fotografie. Východiskom 
autorovej tvorby  je krajina, vlastne 
atmosféra a energia krajiny upútava-
júca autora pri výbere miesta fotogra-
fovania, v ktorej komponuje, aranžuje, 
kreslí svetlom, buduje magickú scénu.   
Do cyklov štylizovaných fotografií zá-
hadných priestorov, kultových miest, 
prehistorických kultúr prenáša tajom-
stvá rituálov, mystiku a silu zeme, jej 
energie a vibrácie.
Maďarskú fotografiu zastupovali 
rovesníci Tímár Péter  a Apáti Tóth 

Sándor,  rešpektovaní autori doma 
i v zahraničí. Tímár Péter –  pedagóg, 
organizátor, teoretik umeleckej foto-
grafie  a zakladateľ Maďarského foto-
grafického múzea, začínal výtvarnou 
fotografiou, kolážami, neskôr prevážil 
záujem o dokumentárnu a sociálnu 
fotografiu. Mapoval strety so smrťou, 
život v maďarských väzniciach v spoji-
tosti s tetovaním. V súčasnosti je jeho 
hlavnou témou genius loci. Apáti Tóth 
Sándor –  organizátor, fotoreportér, 
autor knižných publikácií, zástanca 
etiky v umení, v prezentovanej výstave 
reaguje na rôzne formy diktatúr 20. 
storočia.  Vytvára dramatické obrazy 
s morálnym apelom na zmenu. 
Dorota Holubová predstavila do-
kument undergroundovej skejtovej 
komunity z Bali –  Balifornia.  Zachy-
táva atmosféru miestnej  komunity 
prezývanej „bazénová spoločnosť“, 
pretože práve bazén je epicentrom ich 
každodennej zábavy. 
K 10. výročiu si organizátori DFLV 
„nadelili“ zaujímavú výstavu – Sto 
rokov fotografickej techniky: 1850 – 
1950. Súkromná zbierka Antona Filu, 
budovaná 45 rokov, dokladuje vývoj 
fotografickej techniky, technológií 
a materiálov.  Predstavili tvorbu 
Fotoklubu Slubice (PL) a fotoklubu 
KC AS Detva a ďalšie výstavy, work-
shopy. Na mesiac október pripravujú 
medzinárodnú konferenciu Problema-
tika súčasného fotografického umenia 
a výstavu 10 rokov DFLV. 
Desiaty ročník  DFLV potvrdil opod-
statnenosť tohto podujatia a jeho 
pevné a dôležité miesto v kalendári 
fotoaktivít  na Slovensku. Mohli by 
sme uvažovať nad tým, prečo práve 
Leviciam sa darí desať rokov organi-
zovať úspešný a rešpektovaný projekt 
(schopní organizátori, o. z. Fotogravity, 
stredoškolské štúdium fotografie...), ale 
to asi už nie je dôležité. Verím, že orga-
nizátori podujatia v tak dobrej kondícii 
ako DFLV úspešne zorganizujú ďalšie 
ročníky. Všetko najlepšie!

Magdaléna Klobúčníková  
riaditeľka Galérie umenia  

Ernesta Zmetáka

R E C E N Z I A

©  Janne Lehtinen, Posvätný  vták, Dáždniky II, Katalóg EMOP, Luxemburg Café 
Crème, 2017

©   Aida Silvestri, Samuel, Z Eritrei do Londyna pešo, nákladným autom,  
loďou a vlakom, 2013

©   Aida Silvestri, Cesty statočných, 2013

©  Dorota Holubová, Balifornia, 2016

© Robo Kočan, Prevoz, 2014 – 2015
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FOTOFESTIWAL
 
Miesto: Lodž
Dátum: Máj/Jún
Kurátori: Marta Szymańska, Justyna Kociszewska, Agata Zubrzycka, Franek 
Ammer, Krzysztof Candrowicz
Organizátor: Fundacja Edukacji Wizualnej
Hodnotenie:  

Na prelome mája a júna sa v poľskej 
Lodži konal už šestnásty ročník 
Fotofestiwalu. Festival je programovo 
veľmi pestrý a vo svojom hlavnom 
výstavnom programe dáva priestor už 
etablovaným autorom/fotografom, ale 
aj tým menej známym, ktorých môžete 
spoznať vďaka súťaži Grand Prix či 
modelu portfolio review (prezentácii 
portfólií, ktorá tohto roku niesla názov 
Photo – Match). Napriek tomu, že 
festival mal svoje festivalové centrum 
v industriálnom komplexe budov Art_
Incubator na Tymienieckiego 3, kde sa 
konala väčšina podujatí, sa so svojím 
sprievodným programom v ďalších lo-
káciách – 20 sprievodnými výstavami, 
prezentáciami foto-kníh, projekciami 
či site specific inštaláciami stal na dva 
týždne prirodzenou súčasťou organiz-
mu mesta, čím umožnil návštevníkom 
okrem nových trendov vo fotografii 
súčasne poznávať i atmosféru Lodži. 
Can you imagine? V sprievodnom texte 
k téme festivalu Can you imagine? sa 
píše: „Skutočne veríte tomu, čo vidíte? 
Ste si istí, že môžete všetko vidieť a nič 
neprehliadnuť? Vitajte v realite, kde 
nič nieje zrejmé a jasné na prvý pohľad. 

Stretnite umelcov, ktorí otestujú 
vašu predstavivosť!“ Hlavný výstavný 
program pozostával z výstav štyroch 
autorov: Joana Fontcubertu, Augustina 
Rebetza, Noemie Goudal a Martina 
Kollára. Tohtoročná téma festivalu 
v kontexte ich tvorby, vyzýva diváka 
na mentálnu interakciu s fotografiou. 
Štyri odlišné tvorivé prístupy spája 
jazyk, ktorý je zmesou fikcie a reality, 
a to s cieľom klásť otázky o dôvery-
hodnosti fotografie. Fotograf pozýva 
diváka k participácii, keď musí zapojiť 
svoju predstavivosť. Forma, ktorá za-
hŕňa fikciu úplne vzdialenú od reality, 
nám o skutočnosti a o tom, čo je reálne, 
často povie viac ako jej dokument. 
Výstava španielskeho vizuálneho 
umelca Joan-a Fontcubertu bola podľa 
môjho názoru skvelým odľahčením 
reagujúcim na festivalovú tému. Hra 
s pseudo-botanikou, astronómiou či 
biológiou v projekte s názvom Fauna 
o neznámom biológovi a jeho objavoch 
doposiaľ neobjavených druhov zvierat, 
ktoré autor prácne vyrába a fotogra-
ficky katalogizuje. Na výstave boli 
prítomné aj jednotlivé preparované 
exempláre. Foncuberta spochybňuje 

nielen dôveryhodnosť fotografie, ale 
najmä človeka a jeho poznanie. Mystic-
kým zážitkom bola skupinová výstava 
Trash cans for hearts and people have 
no soul, pod kurátorskou koncep-
ciou švajčiarskeho umelca Augustina 
Rebetza. Francúzka autorka Noemie 
Goudal, ktorá v prírodných podmien-
kach fotografuje vopred vytvorené 
inštalácie, sa na festivale predstavila 
poetickou výstavou s názvom Southern 
Light Stations a slovenský autor Martin 
Kollár predstavil sériu dokumentár-
nych fotografií vytvorených v rokoch 
2010 – 2016 pod názvom Provisional 
Arangement, ktoré už tradične spája 
prekvapivý či poetický detail. Téma Fo-

tofestiwalu sa každoročne mení. Grand 
Prix Photofestiwal pre začínajúcich 
autorov/fotografov je medzinárodná 
súťaž, do ktorej sa každoročne prihlási 
vyše 500 autorov. Výber desiatich 
finalistov je počas festivalu koncipova-
ný do formy výstavy. Tá napriek tomu 
že zlučuje väčšie množstvo autorov, 
fungovala veľmi dobre ako celok, a to 
aj vďaka opakujúcemu sa formálne-
mu prvku fototapety v jednotlivých 
inštaláciách. Tohtoročnou držiteľkou 
hlavnej ceny sa stala poľská fotografka 
Dominika Gesicka (študentka Institutu 
tvůrčí fotografie v Opave), so svojou 
sériou fotografií This is not real life. 
Gesicka dlhodobo fotografuje najsever-

nejšie mesto na svete – Longyearbyen 
(ostrov Špicbergy), pričom ho nazýva 
miestom úniku, fiktívnym životom – 
ako pre všetkých jeho obyvateľov, tak aj 
pre seba. Tohtoročný Fotofestiwal bol 
môj vôbec prvý a zúčastnila som sa ho 
predovšetkým vďaka účasti na Portfo-
lio review2 . O jeho kvalitách som veľa 
počula od účastníkov predošlých roční-
kov. Tí sem cestujú z celého sveta kvôli 
zaujímavým ľuďom, atmosfére a tiež 
– na rozdiel od iných festivalov – kvôli 
cene celého podujatia. Tohtoročné 
portfólio review v Lodži sa predstavilo 
novým konceptom s názvom Photo – 
Match, ktorý počas prvého dňa spočíval 
v prezentácii všetkých zúčastnených 
(fotografov aj reviewerov) v štýle Pecha 
Kucha. Prezentácie boli verejnosti prí-
stupné, mohli ste si tak ako návštevník 
festivalu prezrieť projekty začínajúcich 
autorov či prezentácie kurátorov, 
vydavateľov fotografických publikácií, 
festivalov a galérií. Nasledoval výber 
dvoch stretnutí (zo strany fotografov 
aj reviewerov), ktoré sa konali počas 
nasledujúceho dňa. Zlyhanie nového 
systému, ktorý mal umožniť výber 
stretnutí elektronickou formou, malo 
za následok osobnú formu dohadova-
nia stretnutí, čo mohlo uškodiť tým 
menej asertívnym fotografom. Napriek 
tomu hodnotím zmeny v priebehu 
podujatia ako pozitívum, nielen 
z hľadiska organizácie – ako snahu 
odlíšiť sa od zaužívaného modelu iných 
portfolio – review, ale aj ako účastník 
som dostala spätnú väzbu a mala mož-
nosť vidieť, s čím sa prišli prezentovať 
ostatní. Fotofestiwal založila v roku 
2001 skupina študentov sociológie. 
Programovo sa orientuje na súčasnú 
fotografiu a momentálne je to najväčší 
fotografický festival v Poľsku a jeden 
z najväčších v Európe. Mesiace máj 
a jún sú bohaté na festivaly so zame-
raním na fotografiu, ktoré stoja za po-
všimnutie, no Lodž, ktorá je vzdialená 
šesť hodín jazdy autom (z Bratislavy), 
si treba vyskúšať. Ako samotní orga-
nizátori na webové stránky festivalu 
napísali: Fotofestiwal je v prvom rade 
miestom, kde sa všetci stretneme. 

Dominika Jackuliaková 
Fotografka

R E C E N Z I A

MAPPE DEL TEMPO – 
MEMORIA, ARCHIVI, FUTURO/ 
MAPY ČASU  –  PAMÄŤ, 
ARCHÍVY, BUDÚCNOSŤ
 
Miesto: Reggio Emilia 
Názov: 12. ročník festivalu  Fotografia 
Europea 2017
Dátum: 5. 5. –  9. 7. 2017
Organizátori: Palazzo Magnani 
Foundation, Magistrát Reggio Emilia
Kurátori: Diane Dufour (Paríž), 
Elio Grazioli (Bergamo), Walter 
Guadagnini (Turín)
Hodnotenie: 

Reggio Emilia je neveľké starostlivo 
zrekonštruované mesto na polceste 
medzi Milánom a Bolognou. 
Okrem pomerne rozsiahleho centra 
s mnohými palácmi a historickými 
pamiatkami je jeho súčasťou aj 
neveľká periféria, ktorá z neho 
vytvára stredisko typicky talianskeho 
regiónu – rozsiahla rovina s osamelými 
roľníckym usadlosťami rozosiatymi po 
krajine. 
Od roku 2006 sa samospráva v rámci 
stratégií na  odlíšenie mesta od 
ostatných turistických atrakcií 
v Taliansku rozhodla budovať renomé 
Reggio Emilia ako fotografického 
miesta. Možno sa inšpirovali 
francúzskym Arles, ešte menším 
mestom než Reggio Emilia, kde 
sa magistrátu podarilo založením 
festivalu v roku 1969 premeniť mesto, 
známe najmä pobytom van Gogha, na 
mesto, ktoré takmer štyri mesiace žije 
fotografiou. Festival v  Reggio Emilia sa 
v priebehu jednej dekády vyprofiloval  
na najdôležitejšie a najväčšie 
fotografické podujatie v Taliansku.  
Novinkou ostatného ročníka bolo 
rozhodnutie o úzkej spolupráci 
Fotografia Europea s  menšími 
festivalmi v mestách Luca, Cortona 
a Lodi. Organizátori dúfajú, že 
spoločne dokážu vytvoriť väčší tlak na 
štátne i samosprávne inštitúcie, aby sa 
fotografia podporovala  výraznejšie než 
doteraz. 
Fotografia Europea sa skladá 
z troch blokov: oficiálna časť (30 
výstav), neoficiálna časť OFF ( 300) 
a sprievodné podujatia – prednášky, 
workshopy, hodnotenie portfólií, 
prezentácie kníh –   medzi inými 
aj knihy The History of Euroepan 
Photography 1970 – 2000  za účasti 
autorov slovenskej a talianskej kapitoly, 
diskusie (v tomto roku sa jednej z nich 
zúčastnil aj taliansky minister kultúry 
– témou bola digitalizácia archívov). 
Výstavy oficiálneho programu sa 
konali v mestských inštitúciách, 
ale aj v nádherných čiastočne 
rekonštruovaných starých palácoch, 
kláštoroch, ktoré sa zmenili  na dva 
mesiace na  galérie. Strediskom 
podujatia bol Chiostri di San Pietro, 
v jeho priestoroch organizátori 
prezentovali najobsiahlejšie 
a najvýznamnejšie expozície. Ich cieľom 

bolo naplniť tému festivalu   –   návrat 
k archívom, nie ich dokumentácia, ale 
kritická a tvorivá interpretácia. Kurátori 
si kládli otázky o tom, či fotografie sú: 
Len dokumenty? Záznamy? Útržky 
dát? Interpretácie? Transformácie? 
Patrí fotografia minulosti, prítomnosti 
alebo budúcnosti? Autori pod pojmom 
mapy času vyzdvihovali moc fotografie, 
lebo zásadne spoluvytvára  topografiu 
pamäte a súčasne vedie dialóg 
s budúcnosťou. 
Mimoriadne ambicióznu úlohu si zvolil 
Joan Fontcuberta, kurátor výstavy 
Noví encyklopedisti.  Inšpiroval sa 
dielom Denisa Diderota, d´Alemberta, 
vedcov, ktorí sa koncom 18. storočia 
pokúsili zhrnúť, klasifikovať, 
definovať svet, sumarizovať ľudské 
poznanie. Fontcuberta sa pokúsil  
v záplave i chaose obrazov, ktorými 
sme dennodenne  konfrontovaní, 
ohrozovaní, nájsť logiku, načrtnúť  
systém, akým sa hrozba zmení 
na fascináciu. Podľa Fontcubertu  
internet, sociálne siete, mobilné 
telefóny a bezpečnostné kamery 
uľahčujú pochopenie komplexnej 
a chaotickej reality, nie sú tlmočníkom 
medzi svetom a nami, ale sú aktívne, 
dravé a ponúkajú nekonečné možnosti 
na porozumenie.
Spomedzi viacerých vystavujúcich 
autorov možno spomenúť Joachima 
Schmida. Od 90. rokov pracuje len 
s nájdenými anonymnými bezcennými 
fotografiami, ktoré tým, že ich 
recykluje, organizuje podľa rôznych 
tém – dvojice, medvedíky, pamätníky, 
bozky atď. (obvykle z nich vydáva útle 
tematické knižky), dodáva im význame 
a vyzdvihuje ich do rámca súčasného 
umenia  – je archeológom vizuálnej 
kultúry súčasnosti. 
Kanadský fotograf Roberto 
Pellegrinuzzi v inštalácii Pamäť/
Parížská práčka (rozmery diela 
426 cm x 609 cm x 853 cm) vytvoril 
„oblak“, „more“ z 275 000 digitálnych 
snímok, ktoré vznikli počas jedného 
roka, keď automaticky snímal deň 
po dni všetko čo sa okolo neho dialo. 
Skončil až vtedy, keď digitálna kamera 
prestala byť citlivá na svetlo – dovtedy 
nasnímal 275 000 obrazov, z nich 
vytvoril objekt, kde divák nemá šancu 
vnímať jednotlivosti ani sa dostať 
za prvú vrstvu obrazu a zistiť, čo sa 
skrýva v strede. Pritom dielo „oceán 
obrazov“ ukrýva správu o autorovom 
živote, o jeho vedomí i vôli. Návštevník 
je aj ohromený, užasnutý, skvele sa 
manifestuje diskusia o hraniciach 
fotografie, poznania.
V Palazzo da Mosto sa v časti  Archívy 
budúcnosti predstavuje Kurt Caviezel, 
autor výstavy  v priebehu šestnástich 
rokov zozbieral milióny fotografií 
z webkamier rozptýlených po svete 

© Roberto Pellegrinuzzi, Spomienky, Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia,Fotografia Europea, 2017. Fotografická inštalácia 275 000 
digitálnych fotografií na svetelnom pozadí

a vytvoril z nich nekonečnú tapetu. 
Opäť jednotlivosť nehrá žiadnu rolu, 
podstatný je len prúd odkazujúci aj na 
problém neustáleho sledovania, aj na 
fascináciu väčšmi svetom obrazov než 
realitou. 
Na tom istom poschodí paláca sa 
ocitla aj expozícia Wolfgang  Davida 
Fathiho, pôvodne matematika 
a počítačového experta, ktorý získal za 
výstavu Grand Prix v Lodži. Zdrojom 
jeho práce je fotografický archív 
švajčiarskeho vedeckého  centra 
CERN a témou  život zakladateľa 
kvantovej fyziky Wolfganga Ernsta 
Pauliho. Fathi k nemu pristupuje 
takmer v cimrmanovskom duchu  
–  využívajúc autentické archívne 
zábery i manipulácie rozpráva 
o laboratóriách, vedcoch a vede, kde 
platí, že jedna vec môže byť súčasne 
na dvoch miestach. Pohybuje sa 

medzi umením, fotografiou, vedou 
a históriou, odkazuje na citát, podľa 
ktorého „ak si myslíte, že rozumiete 
kvantovej mechanike, znamená to, že 
ste jej neporozumeli“.  
Z hľadiska tradičného významu 
slova archív najväčšiu pozornosť si 
získala výstava Un paese/  Príbeh 
talianskej dediny  Paula Stranda, ktorá  
vznikla pred 70 rokmi v spolupráci 
so neorealistickým scenáristom 
Cesarem Zavattinim. Výstava 
obsiahla súbor vyše osemdesiatich 
pôvodných pozitívov  reportáže z 50. 
rokov o dedine Lazarro v provincii 
Emilio Reggia. Rovnako pútavá bola 
retrospektíva diela výnimočného 
talianskeho reportéra Gianniho 
Berenga Gardina (1930). Okrem 
stoviek fotografií z reportáži doma 
i vo svete od 60. rokov minulého 
storočia do nultých rokov toho 

nášho  obsahovala totiž aj  negatívny, 
kontakty, knihy, katalógy, skúšobné 
tlače či  rekonštrukciu vybavenia 
autorovho  archívu v rôznych 
obdobiach jeho polstoročnej 
profesionálnej dráhy.  
Fotograia Euroepa v Reggion Emilia je 
aj ľudovým sviatkom fotografie – tristo 
výstav  v programe Off je potvrdením, 
že kam sa v máji v meste obzriete, 
tam natrafíte na fotografiu –, ale aj 
kvalitným kurátorským projektom. 

Václav Macek  
Historik fotografie

© Marta Zając-Krysiak, Otvorenie festivalu, Fotofestiwal, 2017

© Dominika Gešická, This is not real l ife, pokračujúci projekt

Paul Strand, Rodina, Luzzara Paul Strand Cesare Zavattini Un paese Einaudi editore, 1955 pag.81 Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE 
© Fernando Maquieira, 2017, © Aperture Foundatio
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MESIAC FOTOGRAFIE – UNIKÁTNY MASTERCLASS: „STREET“ FOTOGRAFIA 

Buď sám sebou
Lektor: Bruce Gilden, Magnum 
Photos 
Termín: 2. – 3. 11. 2017
Cena: 200 eur
Neexistuje lepší spôsob ako si 
zdokonaliť zručnosti a upevniť 
sebadôveru „street“  fotografa, 
než ponoriť sa do remesla a získať 
rady a spätnú väzbu od skúseného 
učiteľa – tento rok ponúkame dielňu 
s Bruceom Gildenom, členom 
Magnum Photos.
Pomôžem vám TVORIŤ fotografie, 
nie iba ROBIŤ fotografie!
Bruce Gilden

BRUCE GILDEN prináša do priestoru 
svojho workshopu jedinečný štýl 
pouličnej fotografie, ktorý si za 
posledných štyridsať rokov skutočne 
vycibril pri práci v New Yorku 

a ďalších mestských oblastiach 
v USA aj v zahraničí. Bude pomáhať 
študentom, aby sa naučili zlepšiť 
svoje „street“ fotografie tým, že si 
nájdu svoj vlastný štýl pouličnej práce 
a definujú si svoju vlastnú víziu.
Gilden sa podelí o skúsenosti 
z ulíc, aby pomohol študentom 
zdokonaľovať pohotovosť a zmysel 
pre ulicu. Tieto princípy sú 
nevyhnutné pre prácu v akomkoľvek 
prostredí. Dôležitá je aj schopnosť 
ocitnúť sa v centre diania, ale 
nenarúšať ho svojou prítomnosťou.
Okrem vedenia workshopu Bruce 
Gilden odprezentuje svoju 40-ročnú 
„street“ fotografickú tvorbu.
DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR 
PRE DETI A MLÁDEŽ
Termíny 2017: každý prázdninový 
týždeň
Vek: 8 – 16

Cena: 100 eur
Stredoeurópsky dom fotografie už 
dvanásty rok pozýva deti na denný 
fotografický tábor v centre Bratislavy. 
Kurz je určený pre deti a mládež, 
ktorí sa chcú bližšie zoznámiť 
s fotografiou, jej históriou, základmi 
fotografovania a dodatočným  
spracovaním v počítači.   Deti zažijú 
skutočnú prípravu výstavy svojich 
diel od nafotografovania cez výber 
najlepších prác, paspartovanie, 
rámovanie až po prípravu malej 
vernisáže.

DENNÝ GRAFICKO-FOTOGRAFICKÝ 
TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ
Termíny 2017: každý prázdninový 
týždeň 
Vek: 7 – 17 rokov
Cena: 117 eur
Tábor je určený pre všetkých, čo majú 

vzťah k vizuálnemu umeniu. Prvým 
krokom je fotografia, druhým je 
vytvoriť z nej obraz podľa vlastných 
predstáv. Program je koncipovaný 
tak, aby sa edukatívne aktivity 
stali hrou. Časť tábora sa venuje 
zvládnutiu fotografickej techniky 
–  portrét, zátišie, architektúra. 
Následne nadviaže postprodukcia, 
grafické cvičenia, ktoré fotografie 
zmenia na plagáty, reklamu či koláž. 
Deti zažijú veľa zábavy, interiérové 
aktivity sú striedané s exteriérovými 

výletmi. Nízky počet frekventantov 
(osem) zabezpečí individuálny 
prístup ku každému z nich, 
primeraný veku a schopnostiam.

Festival Mesiac 
Fotografie 
vyhlasuje 
OTVORENÚ  
VÝZVU
 
Medzinárodný festival Mesiac 
fotografie 2017 vyhlasuje otvorenú 
výzvu na predkladanie fotografic-
kých sérií!!! Výzvu zároveň spájame 
s Medzinárodnou prehliadkou 
portfolií, ktorá umožňuje foto-
grafom diskutovať o svojej práci 
s kurátormi, editormi, galeristami 
a organizátormi fotografických fes-
tivalov. Vybraní účastníci ktorí zašlú 
svoje fotografické práce do otvorenej 
výzvy budú automaticky zaradení 
do ich vyhodnocovania. Najlepší sa 
budú môcť zúčastniť sprievodného 
podujatia bezplatne. Podmienkou 
účasti je zaslanie maximálne 20 fo-
tografií do 15.septembra 2017 a úhra-
da účastníckeho poplatku 25 eur. 
Medzinárodná porota festivalu vy-
hlási víťazov “OTVORENEJ VÝZVY” 
v októbri 2017 a spomedzi najlepších 
prihlásených fotosérií vyberie:

•   10 fotografov, ktorí budú zara-
dení do festivalového programu 
Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej 
výstavy v “Galérií pod divadlom”, ich 

fotografie na výstavu budú vytlačené 
bezplatne
•   25 fotografov, ktorí dostanú 
možnosť prezentovať svoje port-
fólio na medzinárodnej prehliadke 

portfólií 2017 v Slovenskej národnej 
galérií v kaviarni Berlinka v Bratisla-
ve. Konečný dátum pre predkladanie 
fotografických prác prostredníctvom 
online formulára je 15.september 2017.  

Kontaktné osoby:
Kristina Devinska, OPEN CALL,  
kristina.devinska@sedf.sk
Dorota Holubová, Portfolio review, 
holubova@sedf.sk

www.mesiacfotografie.sk

O P E N  C A L L  2 0 1 7

FOTOGRAFICKÉ KURZY PRE DOSPELÝCH, DETI A MLÁDEŽ

Organizátor: Stredoeurópsky dom 
fotografie 
Tel: 0905 127 185
Mail: veronika.pastekova@gmail.com
INFO: www.sedf.sk

NOVINKA – ŠKOLA DIGITÁLNEJ 
FOTOGRAFIE 55+
Krédo: opakovanie je matka múdrosti
Rozsah: 3 mesiace (12 stretnutí x 2 ho-
diny)
Cena: 200 eur –  Špeciálna uvádzacia 
cena
Začiatok kurzu: 11. 4. 2017
Radi fotografujete, ale obrázky nie sú 
podľa vašich predstáv? Neviete praco-
vať s nafoteným materiálom? Zišla by 
sa vám pomoc pri výbere najlepších 
fotografií?
Je načase s tým niečo urobiť! Čaká vás 
ešte mnoho okamihov, ktoré chcete 

zachytiť a zachovať ako spomienku  
pre svojich blízkych. Stredoeurópsky 
dom fotografie pripravil komplexný 
kurz so špecifickým zameraním. 
Výklad je prispôsobený záujmom 
a potrebám, všetko prebieha ležérnym 
tempom – niet sa kam ponáhľať.

ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE – 
pre začiatočníkov
Termín: jeseň 2017 (spolu 12 stretnutí, 
od 18.00 do 20.00)
Lektori: Rudolf Lendel, Jana Kirschne-
rová
Cena: 300 eur / študenti 250 eur
Definujeme základné pojmy a princí-
py: zloženie fotoaparátu, clona a čas, 
filtre a doplnkový materiál. Vysvetlíme 
si postupy pri fotografovaní krajiny, 
portrétu a zátišia. Po kurze budete 
dokonale ovládať manuálne nastave-

nia svojho fotoaparátu.  

ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE – 
mierne pokročilí
Termín: jeseň 2017 (spolu 11 stretnutí, 
od 18.00 do 21.00)
Lektori: Rudolf Lendel, Jozef Sedlák 
Cena celého kurzu: 400 eur / 270 eur 
študenti 
Kurz je pre všetkých, ktorí fotografujú 
a chcú sa dostať ďalej. Skúsiť techniky, 
ktoré nepoznajú a nedajú sa vyčítať 
z kníh. Posuňte svoje hranice a skúste 
fotografovať inak ako doteraz. 

DENNÉ TÁBORY

DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE 
DETI A MLÁDEŽ
Termíny 2017: každý prázdninový 

týždeň
Vek: 8 – 16
Cena: 100 eur
Kurz je určený pre deti 
a mládež, ktorí sa chcú bliž-
šie zoznámiť s fotografiou, 
jej históriou, základmi fo-
tografovania a dodatočným  
spracovaním v počítači.   

DENNÝ GRAFICKO-FO-
TOGRAFICKÝ TÁBOR PRE 
DETI A MLÁDEŽ
Termíny 2017: každý prázdnino-
vý týždeň 
Vek: 7 – 17 rokov
Cena: 117 eur
Tábor je určený pre všetkých, ktorí 
majú vzťah k vizuálnemu umeniu. 
Prvým krokom je fotografia, druhým 
je vytvoriť z nej obraz podľa vlastných 

predstáv. Menšia časť tábora sa venuje 
zvládnutiu fotografickej techniky, 
ťažisková je však postprodukcia –  gra-
fické cvičenia, ktoré fotografie zmenia 
na plagáty, reklamu či koláž. 

W O R K S H O P Y / K U R Z Y

© Bruce Gilden, Magnum Photos, NYC7349 © Bruce Gilden, Magnum Photos, NYC16200

Foto: Natalia Baránková

http://www.mesiacfotografie.sk
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K A L E N D Á R I U M

BRATISLAVA
Stredoeurópsky dom fotografie, 
Prepoštská 4
1. poschodie/ Galéria Martina Martinčeka, 2. poschodie/ galéria Profil
12.7.-3.9. 2017
Kolektív autorov: 
ANDREJ REISER, DOROTHEA SCHMID, FRIEDER BLICKLE, 
GEORG FISHER, GERHARD SCHAFFT, HANS MADEJ, JOACHIM 
ELLERBROCK, KAROL KÁLLAY, KLAUS BOSSEMEYER, KLAUS 
D. FRANCKE, MILAN HORACEK, NOMI BAUMGARTL, REINER 
DREXEL, RENATE VON FORSTER, TILL LEESER, WALTER 
SCHMITZ, WOLFGANG KUNZ, WOLFGANG VOLZ:
SLOVENSKO V ROKU 1992 OČAMI FOTOGRAFOV AGENTÚRY 
BILDERBERG Z NEMECKA 
Kurátori: Ivan Reiser, Václav Macek - v spolupráci s Galerie Záhradník 
v Prahe

1.poschodie/ Galéria Martina Martinčeka 
6.9. – 1.10. 2017
CRISIA MIROIU: ZRIEKNUTIE SA VLASTNEJ ZODPOVEDNOSTI 
Fotografická výpoveď o rumunskej komunistickej spoločnosti 
a jej úskaliach v bežnom živote. Pôvodné amatérske fotografie sú 
transformované do digitálnych snímok. Autorka svojou prácou otvára 
viacero tém, od sociálno- ekomonickej až po samotnú úlohu fotografa pri 
reprodukcii faktov. 
NEVIDITEĽNÉ MESTÁ
Skúmanie možností ako vidieť krajinu a ponoriť sa do vzťahu medzi 
realitou, ktorú vidíme voľným okom, jej vzhľadom cez objektív až po jej 
samotné zachytenie fotoaparátom. 
Kurátori: Václav Macek, Miro Švolík

2. poschodie/ Galéria Profil  
6.9. – 1.10. 2017
JOERG RUBBERT ad JÜRGEN BÜRGIN 
NOČNÁ ZMENA – FOTOGRAFIE Z ULÍC PO ZOTMENÍ
Dvaja nemeckí fotografi zachycujúci fascinujúcu, jedinečnú a anonymnú 
atmosféru veľkých metropol. 

Slovenská národná galéria, 
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
2 poschodie: 
6.4.2017  – 20. 8 2017
FOTOGRAFIE ZNÁMYCH, I MENEJ ZNÁMYCH AUTOROV   
(KAROL KÁLLAY AI.)
NECH ŠIJE!  
Výstava Nech šije! mapuje slovenskú módu v období rokov 1945 – 1989 
a odhaľuje tak módnu fotografiu známych i menej známych slovenských 
autorov. 
Kurátorky: Viera Kleinová, Zuzana Šidlíková (SMD)

Danubiana Meulensteen Art Museum, 
Čuňovo – Vodné dielo
02.06.2017 - 03.09.2017
PETRA LAJDOVÁ 
SLOVENSKÁ RENESANCIA 
Výstava slovenskej fotografky Petry Lajdovej oslavuje krásu a bohatosť 
slovenskej ľudovej kultúry. Prináša renesanciu tradičného odevu, vrchných 
častí, historických pokrývok hláv slobodných a vydatých žien.

Kino Lumière, 
Špitálska 4, 
20.06.2017 - 31.08.2017
DENISA BURANOVÁ, ANNA SMOROŇOVÁ, ANDREA SUDOROVÁ, 
RADKA ŠIŠULÁKOVÁ,  SIMONA WEISSLECHNER.
VÝSTAVA FOTOGRAFICKÝCH KOLÁŽÍ
Pri príležitosti 147. zasadania Rady Eurimages na Slovensku sa 
v bratislavskom Kine Lumière uskutoční výstava fotografických koláží 
piatich mladých kameramaniek. 
Kurátori: Denisa Buranová, Zuzana Gindl-Tatarová  

Galéria mesta Bratislavy, 
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11 
29. 6. 2017 - 17. 9. 2017
NINA BERMAN
Nina Berman (USA) je dokumentárna fotografka, zameriavajúca sa vo 
svojej práci na dynamiku ideológií, moci a odporu.
Kuratórka : Jana Holostričová   

Galéria Umelka, 
Dostojevského rad 1 
8.8. - 27.8.2017
MIRO GREGOR
VÝBER Z FOTOGRAFICKÝCH CYKLOV 1955-2016

Photoport , 
Rovniakova 4, Petržalka
Júl – August
PETER FABO

September
PETER JÁNOŠÍK 

NITRA 

Nitrianska galéria, Galéria mladých, 
Župné námestie 3
8. 6. – 27. 8. 2017
KATARÍNA HUDAČINOVÁ
LANDSCAPE WITHOUT LAND
Výstava predstavuje farebné, veľkoformátové fotografické dielo, ktoré 
pôsobením v priestore dokáže vtiahnuť diváka, vyvolať intenzívny zážitok 
a podporiť imagináciu. 
Kurátor: Peter Tajkov

Galéria Trafačka, 
Janka Kráľa 
4.7. – 23.8.
VÝSTAVA POHĽADNÍC A FOTOGRAFIÍ STAREJ NITRY 
7.ročník výstavy ponúka novú inštaláciu zozbieraných materiálov od 
členov Klubu priateľov starej Nitry.

25.7. – 8.9. 
VÝSTAVA OBRAZOV KATKY ČÁPOROVEJ
Fotografka a výtvarníčka pracujúca s rôznymi médiami  
a kombinovanými technikami.

9.9. – 21.9. 
VÝSTAVA UMELECKEJ SKUPINY SICK MINDED CULT
Sick Minded cult, kult uctievačov umenia v akejkoľvek forme, komunita 
využívajúci svoj potenciál, neprestávajúci snívať a realizovať svoje sny.

22.9. – 5.10. 
VÝSTAVA A VYHODNOTENIE FOTOMARATÓNU

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Galéria Kolomana Sokola, 
Námestie osloboditeľov 61/1
4. 7. – 23. 9. 2017
JAN A SÁRA SAUDKOVCI  
Jan a Sára Saudkovci poodhaľujú prostredníctvom fotografií svoje 
vnútorné svety. Na výstave je nainštalovaných viac ako osemdesiat 
výtvarne štylizovaných, inscenovaných, ale aj priamych snímok.
Kurátorka: Jana Vyšňanová 

KOŠICE
Verejná fotografická knižnica Jána Bocatia, 
Hviezdoslavova 5
4. 7. –  5. 9. 2017
IVAN SCHRÉTER
PESTROFAREBNÁ JUŽNÁ AMERIKA
Obrazová správa o národnom parku Torres del Paine v Patagónii.

Kasárne/Kulturpark, 
Budova Bravo, Kukučínova 2
14.7. – 10.9.2017
ĽUBOŠ FELLNER
100 KRAJÍN – 100 ZÁŽITKOV
Fotografie zakladateľa cestovnej kancelárie BUBO

DOLNÝ KUBÍN
Oravská galéria, 
Župný dom, Hviezdoslavovo nám. 38
7.9. - 19.11.2017
ANTON DIVÁCKÝ
ČRIEPKY HMOTY (.. A ČASU … ) V ZÁBLESKU SVETLA
kurátor: Milan Lukáč 

LEVICE 
Hotel Golden Eagle, 
Nám. hrdinov 12 
5.- 6.10. 2017 
DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2017/ PROBLEMATIKA 
SÚČASNÉHO FOTOGRAFICKÉHO UMENIA  
(Medzinárodný kongres 9. – 17. hod.)

Synagóga Levice
Ul. Kálmána Kittenbergera 1
5.- 6.10. 2017   18.00 hod
10 ROKOV DFVL/ MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
Výstava trvá do 29.10.2017

BRATISLAVA
Esterházyho palác SNG, 
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4
31.7.2017, 19:00 – 21:00 
4.9.2017, 19:00 – 21:00
FOTOPONDELOK 
Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé 
tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov 
a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. 
Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty 
a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.
Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o.z.), 
Vstup voľný

© Crisia Miroui, Bez názvu, zo série Neviditeľné mestá, 2016

© Katarína Hudačinová, Landscape Without Land, 2017


