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E D I T O R I Á L

Poďakovanie a správa o stave v Dome umenia 

1. Na jeseň roku 2019 sme spustili petíciu za zachovanie 2. poschodia  Domu 
umenia v Bratislave pre výtvarníkov.  
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ju podporili - Daniela Denková, 
Paulína Ščepková, Michaela Bosáková, Lucia Almášiová, Daša Barteková, 
Denisa Žiaková, Jozef Sedlák, David Čarský, Katarína Rusnáková, Palo 
Macho, Jana Hojstričová, Peter Chovanec, Veronika Marek Markovičová, 
Kamil Varga, Marko Horban, Eva Filipová, Peter Marek, Róbert Kočan, 
Zuzana Mojžišová, Zuzana Chlebnicová, Daniel Zachar, Rastislav Podoba, 
Barbara Davidson, Janka Blaško, Magdaléna Zezuláková, Pavel Smejkal, Peter 
Kubinec, Andrea Medzihorská, Lenka Dudášová, Rebeka Plachá, Mária 
Dudášová, Viktor Ferenčík, Jan Tluka, František Lefler, Peter Vlkovič, 
Bohunka Koklesová, Tomáš Moravanský, Zuzana Uličianska, Maroš Rovňák, 
Denis Haberland, Mira Sikorová, Barbora Gvozdjaková, Natalia Milanová, 
Martin Kochan, Ivan Baláž Kráľ, Blažej Baláž, Mária Balážová, Jakub Jančo, 
Peter Procházka, Zuzana Weissová, Xénia Lettrichová, Pavel Choma, 
Veronika Palková,   Lucia Oleňová, Jana Slobodníková, Pavol Obst, Zuzana 
Gažíková, Juraj Starovecký, Magdaléna Klobučníková, Alexandra Papcunová, 
Dom Backay, Laura Skalošová, Anna Grusková, Ludmila Kasaj Poláčková,  
Vladimíra Büngerová, Damas Gruska, Veronika Sůra, Ida Muráňová, Linda 
Blahová, Lenka Juhasová, Ivana Moncoľová, Natália Semjanová, Barbora 
Rajnicová, Judita Csáderová, Michaela Bertolenová, Silvia Čúzyová, Denisa 
Baumgartnerová, Elean Baumgartnerová, Emöke Vargová, Adam Galko,  

Dorota Sadovská, Zuzana Pustaiová, Erika Mokrošová, Martina Hrončáková, 
Slavomíra Černáková, Svetlana Klenová, Andrej Zmeček, Ľubica Lacinová, 
Pavlína Arendasová, Alicha Uchytilová, Michael Petráš, Juraj Vavrinec, Jakub 
Kolarik, Katarína Michalková. 

A inštitúciám – Rada galérií Slovenska, Rada Slovenskej výtvarnej únie,  
Galéria mesta Bratislavy, Tatranská galéria, Oravská galéria, Nitrianska 
galéria, Stredoslovenská galéria, Fakulta výtvarných umení Akadémie 
umení Banská Bystrica, Fakulta. umení TU  Košice, Považská galéria umenia.

K dnešnému dňu 23 januára 2020 nezačala žiadna prestavba 2. poschodia v Dome 
umenia na kóje pre virtuálnu realitu. Preto pripravujeme program do výstavných 
priestorov ako v minulosti, je možné, že naša petícia uspela. 

2. V rukách držíte 50-te číslo Fotonovín, ktoré som od roku 2006 s výnimkou 
piatich čísiel pripravil s množstvom spoluautorov, fotografov, kolegov. Chcel 
by som sa všetkým poďakovať, ale najmä Tonovi Fialovi, fotografovi, 
tlačiarovi a cestovateľovi, bez podpory ktorého,  by sme nedokázali vychádzať 
mnoho rokov -  v súčasnosti zasa Fondu pre umenie, ktorý prevzal úlohu 
Foartu v poslednom období. Od čísla 51 bude šéfredaktorkou Dorota 
Holubová, pevne verím, že aj pri čísle 100 bude jej meno v tiráži.

3. Pred pätnástimi rokmi sme založili Stredoeurópsky dom fotografie. Rok 
2020 sa bude niesť pre nás v znamení toho jubilea, na úvod prinášame 
fotografie z jeho jednotlivých súčastí. 

Václav Macek 
predseda 
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Takto sme s kolegyňou Anetou 
Vašatovou nazvali výstavu fotografií 
našich študentov. Uskutočnila sa v 
dňoch  9. –  16. 12. 2019 v Prahe na 
Žižkove, Vlkova 12. ADI Praha je prvá 
vysoká súkromná umelecká škola  
v ČR (s bakalárskym programom 
štúdia) a má za sebou päť a pol roka 
existencie. Okrem Ateliéru fotografie 
nájdete na tejto  škole ešte ďalších päť 
ateliérov (maľba, grafika, multimédia, 

intermédiá, dizajn priestoru). S 
Anetou sme pred rokom a pol prišli 
na školu, kde už dlhšie pôsobí Milota 
Havránková.  Motivujeme študentov 
k fotografickému vzdelávaniu 
prostredníctvom kreatívnych  
a dizajnových fotografických tém. 
Inšpirujeme ich k vášni pre fotografiu 
a osvojeniu si základných znalostí v 
odbore. Na výstavu sme vybrali práce 
približne od dvadsiatich študentov. 

Výber bol vzhľadom na výstavný 
priestor vytvorený s dôrazom na 
vizualitu fotografií. Výstavu organizo-
val študent Jakub Kačmařík.

Miro Švolík
fotograf, vedúci Ateliéru fotografie 

Art & Design Institut Praha

NADAR. 
KDYŽ JSEM BYL 

FOTOGRAFEM 
Minulú jeseň som zo zvedavosti začala 
čítať útlu knižku s názvom Nadar. Když 
jsem byl fotografem, ktorá ma 
príjemne prekvapila. Knižku tvorí 
súbor anekdot, príbehov a spomienok 
zo života karikaturistu, žurnalistu  
a fotografa Felixa Tournachona (1820 
–  1910), známeho pod menom Nadar. 
Príbehy zo svojho života začal písať  
a príležitostne publikovať už od 50. 
rokov 19. storočia, súbor spomienok  
v tejto knižke vyšiel prvý raz vo 
Francúzsku v roku 1899. Český preklad, 
aj s dodatkom od Tomáša Dvořáka o 
Nadarovom živote a práci, pripravilo  
v roku 2018 nakladateľstvo Akademie 
múzických umění v Prahe. Nadarov štýl 
písania je literárnejší, okrasnejší, ale 
stále pútavo čitateľný. Prostredníctvom 
jednotlivých textov nás dostane bližšie 
do vtedajšej reality fotografie –  hľada-
nia jej možností, zážitkov so zákaz-
níkmi, Nadarových početných 
neúspechov i vzácnych úspechov pri 
jeho pokusoch s aerostatickou i 
podzemnou fotografiou a celkovo do 
vtedajšieho sveta istej časti podnikavej 
francúzskej spoločnosti. Je len škoda, 
že podobné preklady takýchto titulov 
nevychádzajú aj u nás.

Lucia Almášiová
kurátorka Zbierok moderného  

a súčasného umenia (Zbierky fotomédií)

NA CESTE
Vo väčšine príbehov o živote na cestách 
je hlavným hrdinom mužská postava. 
Od môjho príchodu do USA je Justine 
Kurland treťou ženskou autorkou, 
ktorej „život na cestách“ skrížil tú 
moju. Počas svojej prednášky organizo-
vanej v rámci jesennej konferencie SPE 
(Society for Photographic Education)  
v Milwaukee predstavila Justine 
chronologický prierez svojou tvorbou,  
v ktorej sa venuje rôznym podobám 
života vymykajúcim sa z tradičného 
mainstreamu. Kurland zaujíma príbeh 
idealizovaného amerického sna, ktorý 
stavia do kontrastu voči realite. 
Precízne komponované pohľady do 
americkej krajiny, ktorú symbolicky 
pretína tepna železnice, dopĺňajú 
portréty hippies či skupín train-hoppe-
rov (nelegálnych pasažierov náklad-
ných vlakov). Kurland počas cesty 
opakovane fotografuje svojho syna 
Caspera, s ktorým strávila v dodávke 
šesť rokov. Jej fotografie sú autentic-
kým dokumentom, v ktorom sú krása a 
surovosť súčasťou jedného veľkého 
celku. Sériu fotografií sprevádza 
autobiografická esej a texty Lynne 
Tillman. Knihu vydalo pod názvom 
Highway Kind vydavateľstvo Aperture 
v októbri 2016.

Dominika Jackuliaková
fotografka

Vitajte na riadkoch novej rubriky Fotonovín s názvom 3-expozícia. Oslovuje fotografov, kurátorov i ľudí z iných 
odborov, aby stručne napísali, čo ich v poslednej dobe “fotograficky zaujalo” a prečo - či už sa jedná o domácu 
alebo zahraničnú výstavu, knihu, fotoknihu, fotku v časopise, na bilboarde, atď. Okrem tradičných recenzií, 
rozhovorov a portfólií sa tak vo Fotonovinách dáva priestor zdieľaniu ďalších cenných a zverbalizovania 
hodných udalostí, diel, postrehov a momentov nielen z pera recenzentov. 

Veronika Marek Markovičová 
fotografka a kurátorka

3-EXPOZÍCIA

NÁHLED
DO ATELIERU 
FOTOGRAFIE, 
ADI PRAHA

                                                                                1. POSCHODIE 
 » GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA         » MÚZEUM FOTOGRAFIE                

4. POSCHODIE  
» VEREJNÁ FOTOGRAFICKÁ KNIŽNICA VLADIMÍRA VOROBJOVA

3. POSCHODIE  » UČEBŇA A FOTOATELIÉR

2. POSCHODIE  » GALÉRIA PROFIL

STREDOEURÓPSKY DOM

FOTOGRAFIE

CENTRAL EUROPEAN HOUSE

OF PHOTOGRAPHY

15

Justine Kurland | Prehľadávanie južného ramena rieky Platte | 2008
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„Nikdy som nemal profesionálnu 
techniku, no vždy ma to ešte viac 
inšpirovalo k tomu, aby som hľadal iné 
možnosti, spôsoby, ako čosi urobiť inak 
a lepšie, nie prvoplánovo,” hovorí 
umelec Jan Durina
 
Tým, čím je pre fotografa ateliér, je pre 
mňa príroda.

Kedy ste si začali uvedomovať, že 
umenie vás baví a že by mohlo byť 
vašou profesiou?

Vždy ma bavilo kresliť, vytvárať, ako 
dieťa som sa nehral s autíčkami, ale s 
bábikami, pre ktoré som aj s mamou 
robil šaty a šperky. Na konci základnej 
školy som sa mal rozhodnúť, kam ďalej, 
a môj vtedajší sen bol, že zo mňa bude 
kuchár-čašník. Veľmi som to chcel 
robiť, ale moja mama si priala, aby som 
išiel na umeleckú školu.

Z odevného dizajnu na strednej Škole 
úžitkového výtvarníctva v Ružomberku 
ste pokračovali na Technickej univer-
zite v Košiciach. Aké témy vás v tom 
čase zaujímali?

Téma identity bola pre mňa vtedy 
zásadná, ale v podstate je zásadná 

dodnes a myslím, že aj naďalej bude, 
lebo nielen ja, ale aj ľudia okolo mňa sa 
neustále menia, vyvíjajú, a mňa 
fascinuje sledovať túto premenu. Baví 
ma sledovať, kým sme, čo je v nás, čo 
cítime. Zároveň bola pre mňa tvorba  
v tom čase aj akousi terapiou, prácou so 
staršími traumami, s ktorými som sa 
vyrovnával. Mal som šťastie, lebo som 
sa ocitol v ateliéri s jedinečnou 
profesorkou Annou Tretter. Vďaka nej 
a vďaka podpory mojej mamy som mal 
pocit, že môžem vyjadriť čokoľvek, čo 
chcem. Už vtedy ma zaujímala 
intimita, objavovanie a skúmanie 
sexuality príznačné pre tento vek, 
uvedomovanie si vzťahov s ostatnými 
ľuďmi.

Od vysokej školy pracujete s fotogra-
fiou. Prečo ste sa tak rozhodli?

Začalo sa to v podstate náhodou ešte na 
strednej škole. Odevný dizajn ma veľmi 
nebavil, lebo to boli len samé pravidlá 
–  ako niečo odmerať, nakresliť, 
vystrihnúť, ušiť. Všetko malo presný 
technický postup, a to ma iritovalo. Čo 
ma ale bavilo, bol moment, keď bol 
finálny odev – objekt – hotový. Od 
mamy som si požičal fotoaparát a začal 
som tieto výsledné modely fotiť, čo bolo 
o to lepšie, že som bol jediným 

chlapcom v ročníku s asi tridsiatimi 
dievčatami, ktoré to tiež bavilo. 
Poobliekali si všetko, čo sme vytvorili, 
išli sme von a tam niekde sa to začalo.

Ako to pokračovalo?

Dôležitý posun nastal u mňa v tomto 
smere s nástupom internetu. Ten zrazu 
ponúkal neuveriteľné možnosti. V tom 
čase prichádzali stránky ako Flickr, kde 
ľudia zdieľali svoju fotografickú tvorbu. 
Ja som tam začal uverejňovať svoje 
fotky, niektoré asi dosť kontroverzné. 
Myslím, že som chcel zámerne šokovať, 
provokovať, možno práve preto, lebo to 
bol zrazu priestor, kde som mohol 
prekračovať všetky pravidlá, ktoré som 
na škole musel dodržiavať. A darilo sa 
mi to. Stretol som sa tam s veľmi 
pozitívnou odozvou a zrazu ma ľudia 
začali vnímať ako fotografa.

Takže nástup dostupných technológií, 
o ktorom sa dnes občas hovorí aj v tom 
zmysle, že „dnes už každý môže byť 
fotografom“, vám otvoril možnú cestu.

Áno, veľmi mi to pomohlo. Ale iste nie 
som sám. Spomínam si, že vtedy sme si 
bežne písali a komentovali prácu  
s autormi, ktorí sú dnes vo svete 
úspešní a uznávaní. Dôvod, ktorý ma 

na fotografii v tom čase bavil, bola aj jej 
rýchlosť – najmä rýchlosť digitálnej 
fotografie. Ja som netrpezlivý človek, 
chcel som, aby veci vznikli hneď a aby 
boli krásne, a fotografia mi túto 
možnosť ponúkla. Navyše, poskytovala  
mi aj digitálne nástroje na postproduk-
ciu, s pomocou ktorých som mohol 
vytvárať rôzne mysteriózne koláže, a to 
ma veľmi bavilo. Ale stretol som sa  
v tom čase aj s tým, že mnohým to na 
mne vadilo, že som mal status 
fotografa, hoci som fotografiu 
neštudoval. Ja som o ten status pritom 
veľmi nestál, nebolo to niečo, čo by ma 
vystihovalo, no vtedy som ešte nevedel 
presne definovať rozdiel medzi 
fotografom a umelcom, ktorý využíva 
vo svojej tvorbe fotografiu.

A nepociťovali ste, že vám chýba 
fotografické štúdium, „remeslo“?

Ani nie. Čo mi chýbalo, bola profesio-
nálna technika. Pochádzam z rodiny, 
kde sme si nemohli dovoliť kupovať 
drahé fotoaparáty. Vybavenie som teda 
nikdy nemal, nemám a neviem, či ho 
niekedy budem mať, no vždy ma to ešte 
viac inšpirovalo k tomu, aby som hľadal 
iné možnosti, spôsoby, ako čosi urobiť 
inak a dobre, nie prvoplánovo. 
Nevýhodu som sa snažil obracať vo svoj 
prospech. Robil som to, čo ma bavilo, a 
asi som to robil dobre, lebo ma začali 
kontaktovať rôzni zaujímaví ľudia, 
ktorí chceli so mnou spolupracovať a 
bolo im jedno, či fotím na mobil, 
jednorazový aparát alebo profesio-
nálnu techniku. Ja som nikdy nechcel 
byť fotografom, a preto som ani nemal 
potrebu v tomto smere niečo dobiehať. 
Prácu profesionálneho fotografa by 
som asi urobiť nevedel, no zároveň si 
myslím, že ani akýkoľvek fotograf by 
nedokázal robiť to, čo robím ja.

Od začiatku sú vo vašej tvorbe 
prítomné dva najvýraznejšie prvky 
– príroda a človek. Začnime prírodou. 
Pochádzate z Liptova, čo sa črtá ako 
prvá možná odpoveď, prečo má vo 
vašich fotografiách také dôležité 
miesto, ale je to naozaj také priame?

Určite má na tom veľkú zásluhu fakt, 
že pochádzam z časti Slovenska, ktorá 
je naozaj nádherná a kde máte takmer 
okamžitý prístup do voľnej prírody. 
Dokonca viem povedať, že je to pre 
mňa naozaj celkom špecificky 
slovenská príroda, ktorá ma fascinuje, 
lebo nikde inde som nič podobné 
nezažil. Pôsobí na mňa veľmi myste-
riózne, melancholicky a temne. 
Vyvoláva v mojej hlave obrazy. Bolo to 
tak odjakživa. Pamätám si, že aj bežné 
prechádzky do lesa s mojou rodinou 
boli pre mňa prechádzkami do 
obrazotvornosti. Všade som videl iné 
svety. Robím to dodnes, keď sa cítim 
osamelo či nedobre na mieste, kde sa 
nachádzam, utiekam sa k svetu 
fantázie, ktorý si všade nosím so sebou. 
V prostredí lesa, prírody, je táto 
schopnosť ešte silnejšia. Tým, čím je 
pre fotografa ateliér, je pre mňa 
príroda. Ona je môj ateliér.

Druhým dôležitým prvkom je ľudské 
telo, postava. Akú má vo vašich 
fotografiách úlohu, čo je jej funkciou?

Pre mňa telo na fotografiách zastupuje 
dušu. Má vyjadrovať emóciu, pocity. 
Keď som začínal s fotografovaním, 
spolupracoval som s mojou veľmi 
dobrou priateľkou Mariou (Maria 
Cukor, pozn. red.), ktorá tiež pochádza 
z Liptovského Hrádku. Dospievali sme 
v rovnakom čase, prechádzali sme 
rovnakými trápeniami, rovnakými 

otázkami, vnímali a túžili sme po 
rovnakých veciach a bolo pre nás 
prirodzené vyjadrovať to spôsobom, 
ktorý vidno na mojich raných dielach. 
Maria bola performerka. Bola zaují-
mavá a krásna. Pripomínala mi priam 
čarodejnicu. Podnikali sme výjazdy 
von, ráno, na obed, večer, v noci. Maria, 
foťák a ja. Išli sme a fotili sme. Nefotili 
sme Mariu, fotili sme nymfy, výkriky 
duše, všetko, čo nás trápilo, všetko, po 
čom sme túžili. Až dnes oveľa lepšie 
rozumiem tomu, čo sme vtedy robili  
a o čo nám išlo. Pre mňa to do veľkej 
miery bolo autobiografické vyjadrenie, 
aj keď som svoje pocity vyjadroval 
prostredníctvom iných postáv.

Dnes ste na svojich fotografiách najmä 
vy sám, prečo ste objektív otočili na 
seba?

Bol to dôležitý zlom v mojej práci. Keď 
som pracoval s performermi, vyžadoval 
som od nich konkrétnu emóciu, silnú 
výpoveď, čo nás neraz privádzalo do 
emocionálne vypätých situácií. Často 
som však potom uvažoval nad mierou 
autorstva, nad otázkou, nakoľko som 
tvorcom ja a aký podiel patrí tým, 
ktorých fotografujem. Oni ma s tým 
nikdy nekonfrontovali, zväčša som 
pracoval s blízkymi ľuďmi, priateľmi, 
rodinou, naša snaha bola vytvoriť 
anonymný, celkom nový fantazijný 
svet, ale tá otázka vo mne rezonovala. 
Zároveň som sa stránil práce s cudzími 
profesionálnymi modelmi či model-
kami, vedel som, že sa chcem dištanco-
vať od módneho priemyslu, ktorý len 
vytvára krásu a kam sa ma snažili aj 
niektorí teoretici začleniť. Tam som sa 
vôbec nevidel. Prirodzene teda prišiel 
moment, keď som si povedal, že všetky 
tieto dilemy vyriešim, ak začnem 
pracovať sám so sebou. To však 
znamenalo, že sa nesmiem nijak 

cenzurovať a že som ochotný urobiť 
všetko, o čo by som za iných okolností 
žiadal niekoho iného.

Novým výrazným prvkom vo vašej 
práci sú kostýmy, masky, ktoré ručne 
šijete a do ktorých sa potom sám 
obliekate. Nie je to paradox, že ste sa 
po rôznych cestách vrátili aj k šitiu, 
ktoré ovládate zo strednej školy?

Áno, je to tak. Šitie bola pre mňa tiež 
istým spôsobom trauma, ale vyrovnal 
som sa s ňou. A hlavne – teraz už nado 
mnou nestojí nikto, kto by mi hovoril, 
že mám niečo zle ušité. (smiech)
Po vyčerpávajúcom turné s projektom 
For you Katrina, kde som neraz 
vystupoval pred dvoma tisíckami ľudí, 

som si už nevedel predstaviť, že by som 
sa opäť sám postavil na nejaké pódium, 
na nejaký front. Nikoho iného okrem 
seba som však nemal. Potreba tvoriť mi 
ale ostala, a preto som svoje telo začal 
obliekať do masiek. Opäť som začal 
vytvárať nové identity, nových 
démonov, ale s jedným zásadným 
rozdielom oproti minulosti: začal som 
pracovať aj s iróniou, ktorá v mojej 
práci dovtedy nikdy prítomná nebola. 
Prvýkrát som ju využil v sérii Horal, 
ktorá vznikla na Liptove a v ktorej som 
si občas urobil vtip sám zo seba, z 
vážnosti, no taktiež z tých, ktorí ma 
kritizujú.

Tá séria pôsobí zároveň veľmi 
upokojujúco, meditatívne a sám ste v 

jednom rozhovore vraveli, že na vás 
mala priam terapeutický účinok počas 
ťažkého stavu depresie. Viete už dnes s 
odstupom povedať, či vám tá ťažká 
skúsenosť priniesla aj niečo pozitívne?

Začal som sa viac starať o to, aké vzťahy 
a akých ľudí mám vo svojom okolí a 
začal som odstraňovať všetko to, čo mi 
ubližovalo. Omnoho viac chápem, ako 
sa cítia ľudia, ktorí musia ísť každý deň 
na pódium, bez ohľadu na to, ako sa 
cítia a čo cez ten deň prežili. Uvedomil 
som si tiež, že výtvarné umenie je 
možno celkom fajn, aj keď nemám 
bezprostrednú reakciu divákov. Je 
upokojujúce, že nemusím ísť na 
pódium, že nemusím ísť na vernisáž, 
že sa nemusím do ničoho nútiť. 

Zároveň sa mi potvrdilo, že keď človek 
musí ísť ďalej, tak skrátka ide. Neviem 
to inak vysvetliť. Idem ďalej, no dnes sa 
už oveľa viac zamýšľam napríklad aj 
nad tým, ako byť umelcom, a zároveň 
sa tým uživiť, lebo mať primerané 
ohodnotenie za svoju prácu je dôležité. 
Kedysi som na to nedbal, nezaujímalo 
ma to, ale potom sa mi stávalo, že som 
síce vystupoval vo fantastickom klube, 
lenže za honorár, ktorý mi nestačil ani 
na produkciu. Verím, že podobnú 
skúsenosť majú dnes viacerí umelci.

Koniec minulého roka ste strávili v 
Košiciach prípravou výstavy Ceny 
Oskára Čepana, neskôr na umeleckej 
rezidencii v Turecku, v januári vás 
čaká výstava v Berlíne. Viete už, na 
čom budete ďalej pracovať?

V súčasnosti pracujem hlavne na 
nových textilných objektoch a začínam 
experimentovať so skulpItúrou. 
Zaujímavé je, že ma po prvýkrát 
fascinuje viac mesto než príroda. Rád 
by som spoznával nové miesta, nové 
kultúry, a najmä ľudí, ktorí sú z 
väčšinovej spoločnosti vytláčaní a ozna-
čovaní za iných, či to má sexuálny alebo 
rasový podtext. Je mnoho oblastí, v 
ktorých sa nevyznám a kde by som bol 
zbytočný, ale sú veci, v ktorých by som 
mohol svojou tvorbou pomôcť a 
vystihuje to najmä téma inakosti a 
identity. Môj umelecký jazyk bude asi 
vždy poetický, lebo taký skrátka som, 
ale bol by som rád, keby moja tvorba v 
budúcnosti mohla prispieť k spoločen-
skej a politickej zmene. A láka ma 
spájanie, spolupráca. Už nechcem byť 
vo svojich dielach sám.

Jana Močková
novinárka Denník N

JAN DURINA

Jan Durina (1988) –  Intermediálny umelec a performer, magisterské štúdium absolvoval v ateliéri Antona 
Čierneho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe pracuje s fotografiou, s perfor-
manciou aj s hudbou, skúma najmä tému identity, samoty, straty a hranice medzi svetom prírody a 
ľudského tela.  V roku 2019 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Pochádza z Liptova, momentálne pôsobí 
v Berlíne.  

R O Z H O V O R

Bez názvu | Zo série “Horal” | 2016 - 2017 “For you my love”  | Zo série “Horal”| 2016 - 2017 Bez názvu | Zo série “Horal” | 2016 - 2017

Bez názvu | Zo série “Horal” | 2016 - 2017 “Maybe You Will Get it Now” |  Zo série “After You Left” | 2017

Fotografia z performance perfomance For You Katrina v MACAO MILANO v Miláne |  2018 |  Foto: Carolaina Losa

Bez názvu | Zo série “Horal” | 2016 - 2017
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Nestává se často, aby umělec vystavěl 
tak rozkročený oblouk napětí: od 
monochromních obrazů v odstínu 
sépie, které Vladimír Židlický (nar. 
1945) vytvářel v polovině sedmdesátých 
let minulého století, po barevné, často 
na první pohled nikoli zřejmé a 
jednoduše dešifrovatelné práce – o více 
než čtyřicet let později. Podobně jako 
hudební skladatel, jenž z množiny 
motivů komponuje
stále složitější variace a pracuje 
důsledně na neobyčejně souvislém a 
vzrušujícím díle. Je to dvourozměrná 
hudba, již fascinovaně posloucháme. 
Nebo se přece jen díváme?
Když jsem se poprvé probíral souborem 
Židlického fotografií,  zasáhla mě jejich 
tajemná dotknutelnost a jejich 
paradoxní povědomost. Jako bych ty 
obrazy neviděl poprvé: do hedvábných 
sépiových odstínů nahých těl uložil 
fotograf několik kapitol dějin umění. 
Když jsem se o něco později dozvěděl, 
že Vladimír Židlický zahájil svou 
uměleckou dráhu jako malíř, nepřekva-
pilo mě to. Od chvíle, kdy začal tento 
fotograf z Brna v soukromí svého 
ateliéru realizovat – lépe řečeno: 
inscenovat – své práce, pohrával si s 
konvencemi klasické malby, a v tom 

pokračuje i dnes, stejně virtuózně jako 
při svém debutu.
Podívejme se například na místo, kde 
se tyto obrazy odehrávají, lépe řečeno: 
pokusme se zjistit, kde jsou umístěny. 
Není to snadný úkol. Spíše než na 
skutečném místě se odehrávají  
v neurčitém, pouze naznačeném 
prostoru. Víc než prosté pozadí či něco 
jako divadelní dekorace – jejichž reálná 
stavba se objeví v obraze jen zcela 
výjimečně – připomíná scéna pohled do 
prázdnoty nebo do nekonečna jako 
černá díra, v níž tělům hrozí zmizení 
nebo která jim dodává hloubku  
a pevnost. Toto téměř nepřítomné 
pozadí funguje jako plátno malíře, kus 
lněného plátna (ať už šepsovaného či 
nikoliv) napnutého na obdélníkovém 
rámu. Přiblížit se ještě víc k umělecké 
praxi klasického malířského ateliéru 
snad ani není možné. Na toto sotva 
viditelné malířské plátno promítá 
Židlický scény, které se mu odehrávají  
v hlavě a následně dostávají tvar, 
ovšemže ve zkusmém procesu, ve 
studiu. V jiných dílech, zejména v 
souborech jako Premiéra či Jeviště a na 
fotografiích, které se vztahují k tanci a 
divadlu, navozuje fotograf pomocí 
těžko identifikovatelného pozadí iluzi 
divadelního prostoru, až dospěje k 
„prázdné“ fotografii Pozadí č. 324  / 
Background N° 324, 2010 – mimořádně 
vzácnému záběru bez modelů,

v Židlického díle jakési krátké chvíli 
oddechu –, kde se divadelní dekorace 
samy staly námětem.
Prostor, v němž tento umělec inscenuje 
své živé obrazy, je zmíněným neurči-
tým interiérem od pozdních sedmdesá-
tých let. Je to spíš tušení prostoru než 
hmatatelné místo, jakýsi „vnitřek“, 
jemuž jako by neodpovídal žádný 
„vnějšek“. Jen zcela vzácně se tu 

vyskytne něco jako rozpoznatelný tvar: 
možná kus nábytku, kout pokoje, stěna. 
Nejdůležitějším motivem je zpravidla 
to, co se děje v popředí – někdy 
frontálně, ale téměř vždy blízko, 
dokonce na dosah. Jsou to těla či jejich 
kusy, jak je známe z akademické 
tradice ženského aktu. Svěřují se 
našemu pohledu, zaujímají pózy: leží, 
skáčou, padají, vztahují se k sobě, jako 
by se vznášely v tůni světla či tmy. 
Fotograf je naaranžoval na listu jako 
režisér, umístil je do divadelního 
prostoru-neprostoru ohraničeného 
okraji fotografie. Takové zarámování 
obrazu je stará známá konvence  
k vymezení toho, kde motiv končí a 
zbytek světa začíná. Označuje dělicí 
čáru mezi životem a uměním.

Projděme si rovněž tituly těchto 
fotografií. Jejich seznam se čte jako 
kunsthistorický slovník, obsahuje 

figurální studie, torza, siluety, studie 
pohybu, fresky, akty, portréty  
a dvojportréty – zpravidla jsou 
anonymní, ale v ojedinělých případech 
se u fotografie uvádějí iniciály nebo i 
jméno odkazující k totožnosti modelu. 
Vedle opravdové Snídaně v trávě / 
Breakfast on grass, 1996/2005, tu jsou 
dokonce krajiny a zátiší, několik 
rozsáhlých poct Gustavu Klimtovi 
(2009) a inspirace Géricaultovým 
obrazem Prám Medúzy (T. Géricault: 
Prám Medúzy – reinterpretace / T. 
Géricault´s The Raft of the Medusa 
Reimagined, 2019). Jen zřídka nabízí 
titul přímé východisko či spojnici s 
možným významem díla; ten si má 
divák doplnit podle vlastního uvážení. 
Popisky barevných obrazů, které 
Židlický vytvořil od roku 2007, jsou 
poněkud explicitnější: fotograf důrazně 
pojmenovává gesta a víc než dřív 
situuje snímky do divadelního 

kontextu: předvádí nám Scénický běh / 
Scenic jogging, Noční hru / Night game 
a další, více či méně zneklidňující hry. 
Názvy jako Příjemný odpočinek / 
Pleasant rest či Torzo / Torso a několik 
ještě téměř monochromních skupino-
vých choreografií, sestavených jako 
fresky, které připomínají Ingresův 
obraz Turecká lázeň (Le Bain turc) z 
roku 1862, navazují na starší práce. Už 
před čtyřiceti lety odkazoval Židlický 
nezřídka k umělcům, s nimiž se cítil 
jaksi spřízněný: jako futurista Giacomo 
Balla (v roce 1981), František Muzika  
(v roce 1982) či Michelangelo (v roce 
1984). Celou tu dobu důrazně odkazuje 
k žánrům a konvencím ateliéru: 
nekonečné pózování modelu a 
kombinování nahých těl do přechod-
ných tvarů v prostoru (Imaginární 
prostor pro třináct lidí č. 1 / Imaginary 
Scene for Thirteen People N°1, 2019), 
jež o něco později zaujmou opět jinou 
podobu.
Také takřka řemeslnými úpravami 
obrazového materiálu navazuje 
Židlický plynně na praxi klasického 
uměleckého ateliéru, který je od 
poloviny devatenáctého století místem 
experimentování, kde se zkoušejí nové 
formy a myšlenky. Fotograf nám 
vnímání znesnadňuje zásahy do 
obrazu. Těla, která zobrazuje, se 

nevydávají jen tak – náš pohled se 
nejprve musí prodrat závoji, jež možná 
pokládal fotograf v temné komoře před 
negativy, či jednou nebo více vrstvami 
virtuálního světla v době našich 
nezměrných technických možností.  
V duchu si musíme domyslet, co je 
vyříznuto či vyškrabáno, a odmyslet si 
to, co řemeslník dodal na povrch 
obrazu. Přinejmenším jedna část toho, 
co vidíme, zůstává navždy skrytá. 
Fotograf vytvořil podobu, vzápětí však 
o krůček ucouvl. Rozmyslel si to, obraz 
vymazal, něco vrátil zpět. Gesto zrušil, 
ruku stáhl. To, co na okamžik existo-
valo, ustoupilo a neodvolatelně se 
ztratilo. Tak v záběru ruší Židlický 
pečlivě vystavěnou pózu – předvádění a 
obdiv v milostném tanci, což je další  
z klasických kódů výtvarného umění. 
Co znečitelnil, musí divák rozluštit.
Půldruhého století po Baudelairových 
trpkých námitkách, že fotografie se tak 
přesně drží pravdy, že bude brzy 
prohlášena samostatnou uměleckou 
formou a  považoval to za děsivou 
představu –  zažívá Židlického nedávné 
dílo paradox: použitím barvy nena-
rostla přirozenost, odstup se nezmen-
šil. Vlastně je tento fotograf – pro 
Baudelaira byl ten termín svého druhu 
nadávkou – opravdový malíř se 
světlem, který přetváří skutečnost a 

řídí se při tom výhradně svou obrazo-
tvorností. „Umělec, opravdový malíř, 
opravdový básník, má vyjadřovat jen to, 
co vidí a cítí. Má být skutečně věrný své 
vlastní povaze“, řeč svých snů přenášet 
přesně a rychle na plátno, a především 
používat svou obrazotvornost. 
Baudelaire netušil, že právě ta 
zatracovaná fotografie se postupně 
stane pomůckou k vyjadřování 
malířské obrazivosti. A už vůbec 
nemohl předvídat, že jeho vysoce 
osobní poetiku, již básník formuloval v 
polovině devatenáctého století, uvede 
Vladimír Židlický do praxe. Vždyť 
pravý umělec se nezabývá registrací 
jevů, nýbrž transformací skutečnosti  
v něco nového, něco neslýchaného  
a zásadního. Když začal Židlický před 
několika lety znovu zobrazovat klasické 
krajiny – jsou to mariny, pohledy na 
bretaňské pobřeží představující jakýsi 
„vystupňovaný realismus“ – a osvojil si  
i tento zbývající akademický žánr, 
zakončil tím svůj návrat ke starodávné 
praxi malířského ateliéru. To je víc než 
konstatování: je to velká poklona

Eric Min 
Belgický kritik,  píše o fotografii, 

literatuře a filosofii, jakož i o výtvarném 
umění kolem roku 1900. 

© překlad z nizozemštiny  
Magda de Bruin Hüblová    

RETROSPEKTÍVA

VLADIMÍR 
ŽIDLICKÝ

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

One Act Play Second scene II | Vladimír Židlický | 2011 Soiree Dress | Vladimír Židlický | 2011

Special Communion | Vladimír Židlický | 2009

Hommage to Giorgione | Vladimír Židlický | 2009

Magic Circla Time | Vladimír Židlický | 2018

Confidental Talk | Vladimír Židlický | 2009
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Autor: Milota Havránková
Kurátor: Anna Vartecká
Dátum: 1. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Miesto: Východoslovenská galéria, 
Košice

Precítiť výstavu Miloty Havránkovej 
pod názvom TORZO / Laboratórium 
večných návratov, pripravenú špeciálne 
pre podzemný galerijný priestor 
košickej „VSG-čky“, znamená pochopiť 
najmä tri slová prítomné aj v samot-
nom názve výstavy – slová experiment, 
torzo a návrat, ktoré vystihujú nielen 
aktuálnu výstavu, ale aj princíp celej 
autorkinej tvorby. Milota nás nimi totiž 
presviedča o potrebe neustáleho 
experimentovania, ako aj o dôležitosti 
vracať sa k už vytvoreným prácam a 
kreatívne ich prehodnocovať. Vďaka 
takému prístupu môžeme na výstave 
vidieť jej staršie diela úplne inak, 
nanovo prežité, v novom kontexte a 
formálnom prevedení, a čo je dôležité, 
v ich ďalšom posune. Každému dielu 
dala umelkyňa novú tvár a vdýchla 
nový život.  Tu však zohráva úlohu 
nielen pretrvávajúca chuť experimen-
tovať, ale aj iná životná skúsenosť a iná 
múdrosť daná vekom autorky. Tak ako 
sa skúsení prekladatelia umeleckej 
literatúry často pokúšali o viaceré a 
stále lepšie preklady tých istých básní 
(dôkazom sú napr. nespočetné 
preklady básne E. A. Poea Havran), tak 
aj veľmi skúsená a duchom stále mladá 
Milota sa rada vracia k starším 
vlastným dielam. Avšak nie preto, aby 
ich z archívu iba vytiahla a prezento-
vala tak ako doteraz, ale aby im dala 
nový zmysel a predstavila ich čo 
najsúčasnejšie pre novú generáciu 
mladých ľudí, ktorí sú pre ňu priorit-
nými cieľovými divákmi. Avšak cieľom 
nie je ani tak, aby nová verzia diela bola 
lepšia, ale aby bola aktuálna, aby bola 

výsledkom ďalšieho experimento-
vania, aby reagovala aj na inú 
Milotu, ktorá stále rastie, nestojí, 
dozrieva – a v tom je pre mňa to 
dielo zrazu nabité aj väčšou 
múdrosťou (vďaka možnosti toho 
prehodnocovania).
Hra, improvizácia a nespočetné 
skúšky v procese tvorby sú niekedy 
dôležitejšie než finálne dielo. V 
myslení tejto živej legendy nielen 

slovenskej inscenovanej fotografie 
vlastne finálne dielo asi ani neexistuje. 
Pre autorku, ktorá je známa chápaním 
fotografie ako umenia, ktoré nemá sku-
točnosť reprodukovať, ale naopak 
vytvárať tú novú, je vždy dôležitý 
aktuálny zásah do reality, život ako 
laboratórium. Princíp experimentu je v 
tvorbe Miloty Havránkovej stále 
dôležitý aj v práci s osobnými, 
rodinnými príbehmi. Obrazovým 
vrstvením prepája napr. to, čo sa v 
skutočnosti nemohlo stretnúť, ako to 
ponúka na veľkých kolážových 
fotografiách s dcérou a pradedom a 
pod., ktoré zároveň predstavujú 
autorkin prechod od analógového k 
digitálnemu, a tým v istom zmysle aj od 
telesného k duchovnému. Aspoň tak 
tomu najprv autorka verila, keď 
predpokladala, že oslobodenie od 
trávenia času v tmavej komore (ktorou 
bola často jej kuchyňa) umožní 
fotografovi sústrediť sa viac na to 
podstatné. 
Milotine známe presahy fotografie do 
architektúry, dizajnu, filmu, hudby, 
módy či úžitkového umenia sú na 
výstave zastúpené najmä krátkymi 
experimentálnymi filmami zo 70.  a 80. 
rokov, ktorým autorka spolu s 
kurátorkou Annou Varteckou a 
architektom výstavy vyhradili špeciálny 
priestor v podobe dvoch zatemnených 
izieb. Táto časť tvorby ako ďalší prejav 
Milotinej hravej a zvedavej duše, kde sa 
na tú dobu odvážne pohráva aj  
s cudzím materiálom, významne 
prispieva k unikátnosti výstavy, 
nakoľko v takejto podobe a kvantite ich 
Milotin divák vidí  prvý raz.  
Výstavný projekt aktualizuje aj diela zo 
sedemdesiatych rokov, ktoré vznikli 
ako ilustrácie pre verše známych 
slovenských básnikov a sú ojedinelé  
v tom, že Milota ilustrovala ani nie 
básne, ale skôr vzťah samotných 
básnikov k ženám. A tiež v prístupe,  
v ktorom má výtvarné dielo literárny 
príbeh znovu prežiť, vniesť doň vlastné 
interpretácie a byť rovnocenným 

partnerom textu. Mnohé z týchto 
obrazov, na ktorých si autorka 
vyskúšala viaceré experimentálne 
techniky (koláž, Sabatierov efekt, 
kolorovanie, tónovanie a pod.), sú 
natoľko imaginatívne, že ich možno 
ťažko opísať. Vždy prítomnou, aj keď 
často podprahovou, témou je však 
žena, jej pocity a vzťahy, strach, 
neistota, krehkosť, smútok, hľadanie, 
túžba zostať sama sebou.  Mnohé diela 
pracujú s podvedomím a ich surrealis-
tické ladenie je do veľkej miery dané 
tým, že autorka vnímala dobu často ako 
surreálnu. 
A konečne je tu slovo torzo. Hlava torza 
nás do výstavného priestoru doslova 
vťahuje už v úvodnom priestore 
výstavy, v projekcii na obrovskú 
betónovú stenu, a potom aj ako závesný 
obraz a v podobe objektov na pomysle-
nom pracovnom stole autorky (kde sa 
mimochodom nachádza aj jej autorská 
pracovná kniha, negatívy či objekty 
odkazujúce na jej fotografické zásahy 
do módy). Torzo ako motív, ústredný 
obraz a nosná metafora vystihuje 
podstatu Milotinej tvorby. Chce nám 
povedať, aké dôležité je prehodnocovať 
všetko, čo nám doba prináša, a že to 
podstatné, čo z toho prehodnocovania 
zostane, je istá kostra, torzo, ktoré 
prežije aj bez rúk a nôh (nielen v 
prenesenom zmysle), je to duša, náš 
príbeh, vzťahy či pocit z prežitých 
vzťahov, ktoré zostávajú. To ostatné sú 
časti, ktoré odpadávajú, pribúdajú 
alebo sa dajú nahradiť (a to aj doslovne, 
ako to Milota s úsmevom poznamenáva 
na komentovanej prehliadke). 
Pre všetko povedané by nebolo správne 
označiť košickú výstavu za retrospek-
tívnu, je naopak Milotiným novým 
experimentom. Myšlienku torza 
môžeme vnímať aj ako výstavnú 
koncepciu, ktorá ponúka všetko 
podstatné, čo autorka doteraz vytvorila, 
avšak pretransformované do najzrelšej 
podoby. Myšlienku výstavy umocňuje 
aj samotný galerijný priestor, kde sa 
prelína nové so starým, fragmenty 
historických hradieb s mohutným 
zrekonštruovanými stenami a stĺpmi  
z betónu. Výstave nie je čo vytknúť, je 
skrátka dokonalá a fascinujúca.

Lena Jakubčáková
fotografka, pedagogička

Snažíme sa hľadať míľniky pravdy v nespočetných množstvách fotografií, ale 
používame na to zmysly z minulých dôb. Rovnorodosť každodenného života 
prestupujú chaotické siete údajov, v ktorých cirkulujú rovnako pravdivé, ako aj 
nepravdivé informácie. Snažím sa prísť na koreň symptomatológie spôsobu, akým 
fotografia usmerňuje uhol  pohľadu svojich divákov, a mechanizmom interpretácie 
snímok. Význam fotografií by mal byť vymedzený nie subjektom, ale svojou 
funkciou. Napriek ilúzii objektivity musíme reprezentáciu fotografií dekódovať. 
Technika dekódovania sa dá naučiť a získať. Manuálnymi nástrojmi som vytvorila 
vizuál, ktorý klame diváka a presviedča ho o potrebe vlastného rozšifrovania 
a ktorý – využívajúc stratégiu usmerneného uhlu pohľadu – hovorí  o samotnom 
tomto fenoméne. Ako primárny zdroj pre svoje referencie používam ľudské telo.  

Krystyna Bilak
fotografka

LABORATÓRIUM 
VEČNÝCH 
NÁVRATOV

 TORZO
R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y P O R T F Ó L I O

KRYSTYNA 
BILAK

KOMPLEMENT

Krystyna Bilak (1993)  sa narodila v Mukačeve, Ukrajina, dnes žije v Budapešti a živí 
sa umeleckou tvorbou. Bakalársky titul z odboru fotografie získala na univerzite  
v Kaposváry a magisterský titul v rovnakom odbore na Univerzite umenia a 
dizajnu Moholy-Nagya (MOME).  Od roku 2016 je členkou Štúdia mladých 
fotografov. V roku 2019 vyhrala Budapeštiansku prehliadku portfólií a je členkou 
Platformy pre budúcnosť fotografie.

Torzo artefakty 1960-2019 – pohľad do priestoru výstavy | (foto Milota Havránková)

Milota Havránková | Torzo 2019 - z cyklu plastové mesto

Ukážky z filmu – Zrod -1980 a čierna diera 1990 | (foto Milota Havránková)
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Monografie Tišiny (v anglické mutaci 
Silences) vyšla k stejnojmenné 
retrospektivě Jitky Hanzlové (1958), 
připravené Adamem Budakem pro 
Veletržní palác pražské Národní galerie 
(15. 11. 2019 – 16. 2. 2020). Souběh obou 
počinů zpřístupnil autorčinu tvorbu v 
rodné zemi poprvé uceleně. Žánrový 
vývoj se vine od dokumentárních 
momentek reflektujících lidskou 
existenci (Rokytník, 1990 – 1994) přes 
portrétování (například Female, 1997 
– 2000 a částečně třeba i Bewohner, 
1994 – 1996) ke krajinářským záběrům 
(Forest, 2000 – 2005 či Water, 2013 
– 2019). Abstrahovaní a vzdalování se 
společenské problematice zahrnuje 
také květinová zátiší (Vanitas, 2008 
– 2012). Společným jmenovatelem 
různými jazyky nadepisovaných cyklů 
zůstává poetičnost vize.
Instalací i pojetím knižního katalogu se 
podařilo mezinárodně ceněné dílo 
zprostředkovat způsobem vyčnívajícím 
nad běžné poměry. Princip konci 
pování výstavního prostoru coby 
labyrintu vystihla slova Pavly Melkové: 

„Návštěvník prochází mezi zastave-
ními na cestě, mezi jednotlivými cykly 
autorčiných fotografií, a nachází se 
permanentně v situaci ‚mezi‘ – na 
rozhraní dvou světů, dvou časů, uvnitř 
– vně.“ Jitka Hanzlová k realizaci 
výstavy (neboli k práci týmu Pavla 
Melková, Kateřina Frejlachová, 
Miroslav Cikán, MCA atelier) podotkla, 
že ono „mezi“ je pro její práci „snad 
nejvýznamnějším slovem“. 
Umělkyně pochází z Rokytníku ve 
východních Čechách, od roku 1982 však 
žije v německém Essenu. Fotografii 
studovala na katedře vizuální komuni-
kace tamní univerzity (1987 – 1994). Je 
nositelkou mnoha cen a zveřejnila 
celou řadu knih, které se přirozeně 
staly součástí instalace. Stejně jako 
autorčiny vlastní fotografie, charakteri-
zuje její publikace zvláštní soulad 
pastelových barev.

Josef Moucha
fotograf a publicista

HLADINA 
OBRAZU
Názov: Fotografia v očistci
Autor a kurátor: Joan Fontcuberta
Dátum: 31.10.2019 - 12.1.2020
Miesto: Galéria mesta Bratislavy 

Výstavu Fotografia v očistci fotografa 
samouka, spisovateľa, editora a 
kurátora Joana Fontcubertu v rámci 
uplynulého ročníka Mesiaca fotografie 
určite mnohí mali aj po prečítaní 
rozhovoru s autorom v predchádzajú-
com čísle Fotonovín v kolonke „must 
see“. A čo sme vlastne videli? Zlomok 
širokospektrálneho fotografického a 
teoretického diela významného 
súčasného španielskeho autora, ktorý 
tvorili jeho cykly Epidermis, Trauma, 
Blow Up a Gastropoda.  Stručne a 
pritom hutne textovo uvedené 
jednotlivé cykly i celková realizácia 
výstavy prehľadne pojala priestor 
podkrovia Galérie mesta Bratislava.
I keď divák pravdepodobne po prezretí 
výstavy odišiel s pocitom, že mu všetko 
bolo primerane vysvetlené a ukázané, 
možno si odniesol aj zopár ošemetne 
sformulovateľných otázok a postrehov. 
Vychádzajú z ústredného motívu 
výstavy –  čím sa stáva obraz, čo 
poškodením stratil svoj pôvodný účel a 
nedorazil do reštaurátorského očistca?
Fotografický obraz je ako hladina 

jazera – tenulinká vrstva, citlivá na 
každý závan vetra, zmenu teploty, 
dotyk. A pod ňou je jazero. Pictus 
mundi, na ktorý hľadíme, plávame  
v ňom, letíme nad ním. Až kým sa 
neponoríme. Fontcuberta vedie diváka 
ilustrovaným kladením a zodpoveda-
ním otázok o hladine obrazu. V 
jednotlivých cykloch cítiť veľmi jasnú 
kritickú myseľ. Skúmaniu pravdy a 
pamäti v kontexte média fotografie sa 
koniec koncov venuje už od 80. rokov 
minulého storočia. Sám seba charakte-
rizuje ako konceptuálneho umelca, 
ktorý používa fotografiu. Vytvára si 
svoju vizuálnu vedu. Zachováva si však 
klasický senzuálne-estetický výstup, 
ktorý divák bez čítania autorských 
textov k jednotlivým cyklom  môže 
odčítať ako vcelku abstraktne-dekora-
tívny zážitok s prvkami humoru.
Fontcuberta rozpráva o očistci nášho 
vzťahu k obrazu, našej mysli, ktorá má 
potrebu vyjadrovať  sa obrazom a 
zanechávať po sebe stopy. Neúprosne 
ich decimuje nielen časovosť-dočas-
nosť nášho života, ale aj samotného 
krehkého a nestáleho materiálu 
fotografie. Túžime vlastniť a zdieľať 
obraz, mať ho pred očami. Sme hnaní 
neschopnosťou nechať život plynúť bez 
zastavenia, bez vyjadrenia sa. Naša 
nepokojná myseľ potrebuje barly 
obrazu-pamäte, fixovať vizuálne 
myšlienky a intenzívne prežitky, ktoré 
digitálne technológie môžu doneko-
nečna reprodukovať, sprítomňovať. 
Autor nám predostrel primerane 

ilustrované teoretické dielo nahliadané 
v jednotlivých celkoch  výstavy z 
rôznych perspektív. Cyklus, inšpiro-
vaný kľúčovým Antonioniho filmom 
Zväčšenina (VB, 1966), bol možno v 
celkovom postmodernom kontexte, v 
ktorom nechýbala ani projekcia, 
zbytočne priestorovo a rozmerovo 
veľkoryso citovaný. Vyvážilo ho však 
humorné zahrnutie slimáka do 
umeleckej tvorby. Na malom priestore 

veľmi prakticky spojil slimákov hlad  
a tvorbu, nie hlad po tvorbe. 
Keď sa v mysli vrátime k Fotografii  
v očistci, bolo tam nejaké dielo, čo nám 
zostalo v pamäti a my sme si pred ním 
mohli dopriať postáť si v nemom 
úžase? To je asi v dobe, keď sa všetko 
zdá byť vysvetliteľné, odfotiteľné, 
„vyfotošopovateľné“ a vytlačiteľné, 
najťažšie vytvoriteľné.  
Je výstava autora a kurátora v jednej 

osobe objektívnejšia, intímnejšia, 
ucelenejšia? Ako by vyzerala, keby si 
Fontcuberta prizval k celkovej realizácii 
iného kurátora? Iba o pár centimetrov 
vyššieho alebo nižšieho.

Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka
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R E C E N Z I A   —  K N I H Y ,  V Ý S T A V YP O R T F Ó L I O

Jitka Hanzlová | Horse | 2007 – 2014

Joan Fontcuberta | Gastropoda XIII | 



16 17fotonoviny 50/20

NIE!
Často rozoberanú otázku vyvrátil  
etablovaný medzinárodný festival 
– Mesiac fotografie. Potvrdil, že 
médium fotografie je v očiach 
slovenskej verejnosti na rovnakej 
úrovni, ako ostatné umelecké smery. 
Vysoká návštevnosť výstavných 
priestorov túto skutočnosť  len podčiar-
kla. 29. ročník vizuálneho sviatku 
fotografov figuroval v témach súčasnej 
fotografie v stredoeurópskom  
a východoeurópskom priestore. Pestro 
vyskladaný festival okrem iného 
venoval pozornosť tiež 30. výročiu 
Nežnej revolúcie. Minuloročný festival 
predstavil celkom 31 individuálnych  
i kolektívnych výstav, ktoré na rôznych 
miestach odprezentovali viac než 50 
svetoznámych autorov. 
Hlavný otvárací týždeň výstav 
prebiehal od 29. 10. do 2. 11. 2019 a jeho 
súčasťou bolo i oficiálne zahájenie 
festivalu, ktoré sa konalo na otvorení 
výstavy Vladimíra Židlického – Retro-
spektíva. Voľba vernisáže českého 
fotografa a výrazného predstaviteľa 
európskeho umenia bola bez pochýb 

najlepším výberom na začatie Mesiaca 
fotografie 2019. Minimalistické a 
rozľahlé priestory Múzea moderného 
umenia Danubiany nechali autorove 
diela vyniknúť v ich originalite. 
Celoživotná tvorba umelca od roku 
1968 až po súčasnosť zaujala divákov 
najmä vďaka hravému experimentova-
niu s dedičstvom klasických umelec-
kých disciplín, ktoré fotograf 
kombinoval s nátlačkami a presvitaním 
rôznych štruktúr i siahaním k 
završovaniu artefaktov čiastkovou 
deštrukciou obrazovej formy. Nadšenci 
a priaznivci fotografie mali možnosť 
preskúmať sériu obnažených postáv, 
aktov a portrétov, ktoré autor modifi-
koval najmä rytím do emulzie 
negatívov či pozitívov, alebo priamo 
odstraňoval ich časti. Nejedného 
návštevníka galérie upútalo majstrov-
ské využitie ferotypie, ktorú fotograf 
dokázal bravúrne spojiť so súčasným 
vizuálnym jazykom a transcendentál-
nym svetlom. 
Medzinárodný festival venovaný 
fotografii predstavil okrem Vladimíra 

Židlického taktiež ďalšie internacio-
nálne osobnosti fotografie ako Cédric 
Delsaux, Joan Fontcuberta, Tom Jacobi 
či umelecká skupina AES + F a mnoho 
ďalších. 29. ročník Mesiaca fotografie 
nezanechal bez povšimnutia ani 
skupinové výstavy, medzi ktorými bol 
najpútavejší výber diel deviatich 
svetoznámych autorov, ktorí sa 
zúčastnili projektu Hymnus na zem 
– Ozveny festivalu La Gacilly-Baden 
2019 v ZOYA Gallery. Medzi vystavujú-
cich autorov patrili: Bill Allard, Shany a 
Robert Parke Harrisonovci, Gerd 
Ludwig, Jan C. Schlegel, Pascal Maitre, 
Spike Walker, Cooper a Gorfer, Emil 
Gataullin a Freddy Langer. Návštevníci 
výstavy mali možnosť prebádať diela 
propagujúce vyváženú koexistenciu a 
tolerantný postoj voči druhým, 
ohľaduplný životný štýl či vážnosť envi-
ronmentálnych problémov. 
Jednou z nosných tém festivalu bola už 
vyššie spomínaná tematika 30. výročia 
Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti 

na nádvorí Primaciálneho paláca si 
mali možnosť priaznivci Mesiaca 
fotografie  prezrieť výstavu Sametová/
Nežná a pripomenúť si dôležitý 
medzník v dejinách slovenského a 
českého národa cez vystavené 
fotografie piatich slovenských a 
českých fotografov. Pamätníkov mohla 
bez pochýb zaujať výstava Tomáša 
Pospěcha – Poľnohospodárske práce, 
ktorá priniesla svedectvo o jedinečnom 
hospodárskom fenoméne 70. a 80. 
rokov 20. storočia – poľnohospodár-
skom moravskom družstve Slušovice. 
V Poľskom inštitúte mladšej generácii 
sugestívne priblížila svet poľskej 
nezávislej kultúry 80. rokov výstava 
Witolda Krassovského – Lowe-Krowe. 
Široká verejnosť mala možnosť 
zhliadnuť tiež výstavu Michaila 
Daševského – Nevídaná Moskva  
a preskúmať každodenný život 
pracujúcej triedy v Moskve v druhej 
polovici 20. storočia. V Galérii F7 veční 
študenti i milovníci poľského umenia 
bez pochýb ocenili jedinečnú výstavu s 
intermediálnym presahom Abzgram 
víťazky Portfolia review v Bratislave  
v roku 2018 Karoliny Wojtas.  Nadšen-
cov prírody mala možnosť zaujať 
výstava renomovanej slovinskej 
fotografky Vanje Bučan – Imaginárne 
ekológie, ktorá vo svojej podstate 
predkladala divákovi koncept o vzťahu 
medzi ľudstvom a prírodou, ktorý 
autorka interpretovala ako spoluzávislý 
a manipulatívny. Zástancovia sôch, 
plastík a 3D tlačiarní si jednoznačne 
prišli na svoje na výstave Miloša 
Karáska – Tvárou v tvár vo výstavných 
priestoroch Galérie X. Bulharský autor 
Ivaylo Stoyanov v sérii Rožné námestie 

vytvoril novú dimenziu a nechal 
divákov bádať nad krížením 

realít, ktoré zahŕňajú čas. 
Návštevníci mali ďalej 

možnosť zhliadnuť 
jedinečné fotografie 
rodáčky z Berlína Sybille 
Bergemann, sériu DYE 

viedenského umelca 
Rudolfa Strobla, 

emblematickú trilógiu 
predstavujúcu tradície 

maďarského konštruktivizmu – Na 
zemi od  Ákosa Cziganyho a diela 
slovenských fotografov Roba Kočana či 
Martina Kochana a mnoho ďalších. 
Pozitívne hodnotím množstvo 
sprievodných aktivít 29. ročníka 
Mesiaca fotografie. Prednášky a 
workshopy boli na vynikajúcej úrovni. 
Návštevníci mali možnosť navštíviť 
konferencie venované fotografii i 
komentované prehliadky či sprievodný 
výklad výstav so samotnými autormi 
diel a prezentácie kníh. Účastníci work-
shopov si mali možnosť   vyskúšať 
experimentálnejšie prístupy ku 
klasickej disciplíne aktu s Kamilom 
Vargom, a tak získať skúsenosti v 
luminografii priamo od autora, či sa 
naučiť používať zaujímavú a kreatívnu 
techniku, fotogram, ktorá nemá v 
digitálnej fotografii obdobu. Robo 
Kočan priblížil účastníkom workshopu, 
ako pristupovať k výtvarnej fotografii, 
cítiť svetlo a využívať ho na dosiahnu-
tie určitej atmosféry. Jan Brykczynsky 
venoval svoj workshop rozprávaniu 
príbehu prostredníctvom fotografic-
kých cyklov a príprave výstav. Účastníci 
workshopov tak mali možnosť získať 
skúsenosti z prvej ruky od renomova-
ných fotografov i umelcov. Stredoeu-
rópsky dom fotografie tiež otvoril 
širokej verejnosti dvere zatiaľ jedinej 
fotografickej knižnice na Slovensku. 
Spomínaný ročník  festivalu obdaroval 
návštevníkov ZOYA Gallery knihou 
„Zrkadlo s pamäťou” od vydavateľstva 
FOTOFO, v ktorej sa čitatelia mali 
možnosť dozvedieť viac o dagerotypii 
či najstarších zachovaných snímkach 
na Slovensku. Fanúšikovia Mesiaca 
fotografie sa mali možnosť zapojiť do 
súťaže o permanentku na výstavy 
festivalu a o mnoho ďalších zaujíma-
vých cien. 
Najviac ma oslovila fínska umelkyňa 
Maija Laurinen s výstavou „Čo vidíme, 
keď sa pozeráme do tmy?”, ktorá bola 
súčasťou autorkinej dizertačnej práce 
na VŠVU. Možno aj vďaka tomu, že 
študovala okrem fotografie aj kinema-
tografiu, bravúrne pracuje s pohybli-
vými obrazmi aj fotografiami, svetlom 
a svoju tvorbu dopĺňa o autorské texty a 

básne Eeva-Lissy Mannerovej. Autorka 
kladie otvorené otázky týkajúce sa 
fenoménov a hraníc odporujúcich ich 
definíciám  a vzpierajúcich sa nášmu 
vnímaniu, ktoré však do veľkej miery 
definujú našu existenciu. Využíva 
projekcie, nájdené predmety, akrylové 
sklá, pigmentovú tlač, ktorá dodáva 
špecifickú nehu jej dielam. Dokonale 
pracuje so svetlom aj v priestore, divák 
má pocit, že svetlo dýcha. V priestoroch 
bývalej galérie Krokus tak vytvára 
veľmi intímnu atmosféru, a tým 
oslovuje divákove hlboké emócie. 
Spochybňuje naše vnímanie a zahráva 
sa s naším zrakom. Temnota a použitie 
jemného, mäkkého svetla ovplyvňuje 
pozorovateľove vnímanie času a 
priestoru. Akoby sa vo výstavných 
priestoroch zastavil čas. Maija 
Laurinen dokonale pochopila vizuálny 
jazyk, zahráva sa s ľudským vnímaním. 
Výstavu považujem za vysoko kvalitné 
umenie a smerovanie, ktorým by sa 
mala súčasná fotografia uberať. 
Autorka používa nájdené predmety, 
videoprojekciu, texty, využíva 
intermediálne presahy, no nestáva sa 
umelcom, ktorý využíva médium 
fotografie. Je stále fotografkou. 
29. ročník festivalu Mesiaca fotografia 
bol podľa môjho názoru zatiaľ tým 
najlepším za posledné obdobie. Podľa 
môjho názoru festival Mesiaca 
fotografie v posledných rokoch 
nespĺňal nastavené kvalitatívne 
kritériá, ktoré súčasný ročník opäť 
oživil. Som presvedčená o tom, že by 
bolo vhodné poskytnúť väčší priestor 
mladým umelcom, čo potvrdila Maija 
Laurinen svojou bravúrnou výstavou. 
Je mi potešením, že vznikla tradícia 
festivalu Mesiaca fotografie na 
Slovensku, ktorý sa svojou kvalitou 
zaraďuje medzi uznávané festivaly s 
medzinárodnou účasťou. Som veľmi 
rada, že sa médiu fotografie venuje 
jeden celý mesiac, pre popularizáciu 
fotografie by však bolo prínosom 
tomuto médiu venovať väčší priestor. 
Dúfam, že nasledujúci – 30. jubilejný 
ročník bude najlepším Mesiacom 
fotografie doposiaľ. A prajem tomuto 
festivalu ešte mnoho úspešných 
fotografických dní, a to nielen tých 
novembrových. 

Sonia Ščepánová
študentka fotografie

JE FOTOGRAFIA MŔTVA? 

Názov:   Mesiac fotografie 2019
Miesto:  Bratislava
Termín:  29. 10. – 30. 11. 2019
Kurátori: 20
Počet vystavujúcich autorov: 50
Výstavy:  31 
Riaditeľ:  prof. Ing. PhDr. Václak Macek, CsC

OFF 
BRATISLAVA 
2019
Názov: dogmatiX
Miesto: OD DUNAJ, námestie SNP 
30, Bratislava 
Termín: 31. 10 – 15. 11. 2019

Jubilejný desiaty ročník festivalu OFF 
Bratislava pod názvom dogmatiX 
vytvoril priestor pre odhaľovanie 
ideologických dogiem, spoločenských 
predsudkov a inštitucionalizovaných 
uhlov pohľadu. Nadšenci fotografie 
mali možnosť navštíviť festival OFF 
Bratislava od 31. 10. do 15. 11. 2019 na 
2. a 3. poschodí priestorov OD 
DUNAJ. Návštevník festivalu sa pri 
vstupe do výstavných priestorov stal 
súčasťou veľkého počtu prívržencov 
prezentovaných diel. V priestoroch 
bývalého obchodného domu bola cítiť 
uvoľnená, príjemná atmosféra. Divák 
mal možnosť preskúmať dve 
poschodia, kde boli adjustované práce 
mnohých autorov z celého sveta. 
Festival dýchal súčasným vizuálnym 
jazykom s intermediálnym presahom 
a okrem fotografií si mal divák 
možnosť prezrieť niekoľko videoartov 
a inštalácií. Podľa môjho názoru bolo 
skvelé, že vystavujúci autori uchopili 
tému dogiem spoločnosti po svojom a 
nepustili sa do riešenia prvopláno-
vých, jednoducho uchopiteľných tém. 
Festivalu sa zúčastnilo celkom 11 
vysokých škôl z celého sveta a 
zastávam názor, že sa slovenské 
univerzity prezentovali veľmi 
vyrovnane. Sprievodný program 
festivalu OFF Bratislava bol plný 
prednášok, priateľských stretnutí a 
odbornej interakcie, prehliadok  
s autorským kurátorským výkladom, 
nechýbal Fotopondelok venovaný 
prezentácii tvorby umelcov 10. 
ročníka festivalu OFF Bratislava. 
Súčasťou tejto časti programu bolo 
premietanie dokumentárneho filmu s 
emotívnou tematikou koncentrač-
ných táborov v Novákoch v réžii Ľuba 
a Moniky Stacho. Zahájenie festivalu 
OFF Bratislava umožnilo verejnosti 
stretnutie s vystavujúcimi študentmi, 
ich pedagógmi, odbornou verejnos-
ťou a tvorcami festivalu.

Sonia Ščepánová
študentka fotografie

M E S I A C  F O T O G R A F I E R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

AES+F | Trimalchiova hostina |  2009-2010

Robo Kočan | V tajných službách |  2013-2015

Sibylle Bergemann | Mitte, Mauerpark |  1996

Tomáš Pospĕch | Ideálny portrét |  2015
Maija Laurinen | Čo vidíme, keď sa pozeráme do tmy? |  2018-2019Cooper & Gorfer | Anna a kvetinový plášť |  2016



18 19fotonoviny 50/20

DOKUMENT1

Titul: Dokument 1
Miesto a rok vydania: Bratislava, 2019
Vydavateľstvo: ARTTODAY, občianske 
združenie
Editori: Veronika Marek Markovičová, 
Michaela Pašteková, Jan Viazanička
Texty: Bohunka Koklesová, Veronika-
Marek Markovičová, Jana Močková, 
Michaela Pašteková 
Grafický design: Filip Jurkovič
Formát: 230 x 300 mm, pevná vazba, 
počet stran 150

ISBN: 978-80-973492-0-2

V posledný decembrový Fotopondelok 
v 2019 roku v predvianočnej atmosfére 
mi pripadla v priestroch Berlinky (SNG 
Bratislava) milá povinnosť, uviesť do 
života fotografickú knihu s názvom 
Doument1. Keď som ju prvý krát držal  
v ruke, očarila ma farebnosťou, 
grafickým dizajnom, veľkoformáto-
vými obrazmi, textami a rozhovormi 
od relevantných slovenských autorov, 
pedagógov a teoretikov, a samozrejme 
editorským počinom – projektom  
novej slovenskej dokumentárnej 
fotografie, etablujúcej sa po 2000 roku. 
To som ešte netučil, že budem v prvých 
týždňoch Nového roku premýšľať nad 
kritickejším a vážnejším posolstvom 
tohto projektu, nad neľahkou úlohou 
recenzovať a interpretovať obsaho-
vo-vizuálnu hodnotu tejto publikácie. 
Termín recenzia by som však chápal 
viac otvorene, ako úvahu (esej).
Projekt knihy Doument1 sa v zásade 
snaží o dekádu obrazovej exegézy v 
tvorbe prevažne mladých autorov tzv. 
nového slovenského dokumentu – v 
užších slovenských koreláciách sanovať 
postkomunistické slovenské reálie v 
podmienkách nezrelej demokracie –   
– v širších (globálnych aspektoch)  
reagovať na aktuálny vizuálny jazyk, 
estetiku a stratégie v dokumente. 
Kniha nereprezentuje len osobnú 
iniciatívu editorov (Viazanička, 
Paštéková, Markovičová), ale reflektuje 
potrebu širšej umeno–vednej analytic-
kej diskusie o otázkach cesty a statusu 
(slovenskej dokumentárnej fotografie), 
ktorý je podvyživený roztrieštenosťou, 
individualizmom a nedostatočnou 
edukáciou a sebareflexiou. O to 
pozitívnejšie môžme vnímať vizuálno–
textový argument v podobe projektu 
Doument1,  iniciovaný mladou 
generáciou autorov. 
Doument1 referenčne napĺňa funkciu 
nového dokumentu. V úvodnom texte 
reaguje na tieto predpoklady Michaela 
Paštéková, ktorá popisuje spoločenskú 
a mentálnu transformáciu Slovenska: 
,...mladý štát po turbulentných 90-tych 
rokoch a opadnutí eufórie z víťazstva 
demokracie sa dostal na rázcestie, kde 
si musel klásť otázky, kam na mape 
Európy  chce patriť a akým smerom sa 
túži vyvíjať. Michael Braxandall vníma 
podobne situáciu ako sociálny 
predpoklad  (anticipáciu) „globálneho 
obrazu“ (skupiny obrazov – diel) 
piktoriálneho štýlu, ktorú môžme 

interpretovať ako generačný „kogni-
tívny štýl“, produkujúci hybridizáciu 
obrazov v lokálnych mentálnych 
podmienkách. Tak isto upozorňuje na 
danú realitu (skúmanie praxe) – cez 
nové predpoklady, skúsenosti a 
percepčné schopnosti – videním v 
danom kultúrnom kontexte, rekon-
štrukciu kultúrne špecifickej vizuánej 
skúsenosti, čo  nazýva „dobovým 
okom“ (peryod eye). Táto hlavná línia 
kritickej interpretácie nemá teda 
zamlčovať predpoklady nového 
pohľadu, interpretačných rovín či 
generačnej výmeny, ale naopak je 
zotpovednosťou teoretikov, zviditeľniť 
premeny dokumentu pre všetkých  
a preskúmať ich platnosť tak z hľadiska 
možnosti individuality a identity 
autora, ale aj umeno–vednej teórie  
a práce. Na druhej strane sa treba 
vyvarovať Jorge Ribaltových úvah, kedy 
sa fotografia javý ako fantastické 
znovunadobudnutie, ktoré sa príliž 
odchyľuje od tradičného technologic-
kého stavu, čím sa fotografia sama 
deštruuje a stáva sa nepodstatnou 
paradigmou vizuálnej kultúry.
Okrem tejto hlavnej interpretačnej línie 
Doument1 možno intuitívne reaguje na 
proces demokratizácie technológií, hib-
ridizácií obrazu a estetiky v postmedi-
álnej ére, kde tzv. vysoké umenie čelý 
mechanizmu kontroly individuálneho 
a verejného vo veľkej miere spôsobe-
ného online platformami sociálnych 
médií. Ide veľakrát o poloprofesionálne 
platformy výkladu (Fb, Flickr,  
Snapchat, Instagram, Pinterest a pod.), 
čo je umelecké a čo nie, ktoré neve-
dome formulujú  významy a normatíva 
fotografického obrazu  a relativizujú  
a znehodnocujú  funkciu tradičných 
foriem prezentácie ako sú galérie, 
archívy, knižné projekty a pod. Jedným 
z procesov detoxikácie od spomínanej 
závislosti (nemôže byť ilúziou 
tendencie (predilekcie) k anonymizácii 
a maskovaniu) je produkcia odborne 
zdatných (analyticko–teoreticky, 
obrazovo–kurátorsky) knižných 
publikácií. Projekt Doument1 prezen-
tuje selekciu autorských profilov 
(krátkodobých / dlhodobých projektov), 
ktoré má spájať v úvodnom texte 
deklarovaná tzv. forma výtvarného 
dokumentu. Obsahovo a koncepčne sa 
však líšia vizuálnym spracovaním, 
výrazovými prostriedkami aj prístu-
pom. Objektivizovať a správne 
identifikovať podstatné kódy (schémy) 
výberu diel (autorov) je náročná úloha. 
Odborná interpretačná komunita, 
môže mať na súčasný slovenský 
dokument iné požiadavky, pravidlá či 
interpretačné hľadiská výberu. 
V prípade projektu Doument1 vnímam 
viaceré váhavosti. Z názvu publikácie 
explicitne nevyplýva resp. nie sú v 
názve uvedené konkrétne mená 
zostavovateľa projektu, čo považujem 
za dosť dôležitý dôvod ovplyvňujúci 
moment prevzatia odbornej zotpoved-
nosti. (S touto súvislosťou si spomínam 
na podoný problém výstavy Českoslo-
venskej fotografie 80-tych rokov v 
priestoroch slovenského rozhlasu, 
ktorá okrem strachu z politickej 

cenzúry vyvolala pnutie a vlnu kritiky aj 
v odbornej obci. Názov výstavy 
spresňujúci koncept výstavy „Českoslo-
venská fotografia 80-tych rokov vo 
výbere Václava Maceka a Auréla 
Hrabušického“ však vyjasnila  
a vyvrátila všetky predpokladané 
argumenty nespokojencov na margo 
idey výstavy a výberu autorov.) 
Doument1 môžme parafrázovať 
viacerými spôsobmi. Číslo jeden 
symbolizujúce to najlepšie, elitné, 
neopakovateľné a prvé alebo číslo jeden 
ako začiatok procesu laborovania  
s víziou (kontinuitou) slovenskej 
dokumentárnej fotografie. V opačnom 
prípade môže zostať Doument1 sám 
pre seba, osamotený vo svojej výnimoč-
nosti. Váhavosť projektu je aj nejed-
noznačnosti názvu – je to kniha alebo 
magazín fotografie. Drobné písmo na 
patitule naznačuje predmet konceptu 
„magazín o fotografii“. Magazín má 
však aj ISBN teda príslušnosť k statusu 
knižnej publikácii. Tento stav indikujú 
aj samotné texty a grafické spracovanie 

publikácie. Sviežosť až radikálne 
grafické spracovanie vyhovuje skôr 
magazínu, v prípade odbornej knihy by 
malo byť o čosi prehľadnejšie, 
kludnejšie a citlivejšie temperovať 
dramaturgiu a veľkosť reprodukcií. 
Skvelé a analytické texty od Michaely 
Pašékovej a Bohunky Koklesovej 
prisudzujú projektu status knižnej 
publikácie. Naopak rozhovory 
akokoľvek štrukturované, predstavujú 
mix  nielen odborných, ale osobných, 
spomienkových a niekedy nepodstat-
ných informácií. Poukazujú skôr na 
uvolnenú magazínovú formu projektu. 
Ak v prípade Ílkovej, Kočana, Klimana 
môžme s istotou reflektovať zmysle pre 
výtvarno (forma čb. monochromu 
adorujúca tradíciu), Klimanov koncept 
stojí na exponovanej ikonografie 
farebnosti a reklamnosti portrétov.  
V prípade Nimcovej, Smejkala, 
Jančúcha je dôležité prelamovanie 
reality (inverzia). Fotografie predsta-
vujú bizardnú súvzťažnosť s citátom: 
„fotoaparát má moc zachytiť 

takzvaných normálnych  ľudí takým 
spôsobom, že vyznievajú nenormálne“ 
(Suzan Sontag) čím viac smerujú k 
dekonštrukcii výtvarna. U viacerých 
autorov (Lindák Lukačovičová, 
Šimkovičová, Korček je veľmi krehká 
hranica medzi kauzalitou a intenciali-
tou. Rozhodujúca je sila intencie za 
viditeľným. Autori vnímajú nové 
atributy významov tzv. mŕtvej esteiky 
– intelektuálnej a ideovej smrti veľkých 
evironmentálnych zón (urbárnych 
celkov miest) so snahou dematerializo-
vať predmetnú realitu. Je to stratégia 
určitého vizuálneho nihilismu. V 
prípade Lukačovičovej ide o brilantnosť 
a precíznu koncepčnosť spojenú so 
silou vizuality, u Korčeka by som 
uvažoval so stratégiou nihilsentimen-
tality spojenou s banálnym denníkom. 
I keď niektoré z projektov vznikli ako 
vedľajší produkt komerčnej činnosti 
autora (Kočan) alebo študentské práce 
(Kliman, Jackuliaková) alebo ako 
dlhodobý časozber (Stacho–Stachová, 
Šturdíková), práce obohacujú koncept v 

rovine vizitky, autencititu naratívu 
majú práve v uzamknutom časozbere, 
ktorý nebolo možné vtesnať do 
publikácie. Jackuliakovej projekt 
ekologického záznamu, balansuje na 
hrane dokumentu a apropriuje znaky 
landartu, čo je iný princíp dokumentu. 
Asi najviac napĺňa ideu a zámer 
výtvarného dokumentu dvojica autorov 
Viazanička a Németh. „Párrovsko–Wal-
lovskú–Gildenovskú“ tradíciu ironizá-
cie a vizuálnej grotesky, inkulturujú v 
rámci domácej slovenskej scény na 
„nový dokument“, konfigurujúci 
(vedome/nevedome) novú semiotiku 
obrazu Slovenska. Záhadnú pozíciu má 
v publikácii Kollár. Váhavosť ako keby 
poukazovala na obavu zo silného 
posolstva osobnosti a obrazu, vyjad-
renú nejasnou úlohou, akýmsi 
neprehľadným poloprofilom. Medziná-
rodne rešpektovaný fotograf je napriek 
tomu viditeľný a mal  byť plnohod-
notne zaradený medzi ostatné profily. 
Otázkou zostáva, či mohla (mala) publi-
kácia detailnejšie skúmať scénu 
slovenského dokumentu a do akej 
hĺbky. Paralelne sú činný viacerí autori 
s dokumentárnymi projektmi, ktorí sa 
v publikácii nebojavili. Napríklad 
Triaška Stefanovič (koncept vyprázde-
ných urbárnych celkov), Viktor Šelesták 
(forenzný dokument mestskej krajiny), 
Župník (depozitár Majstra Pavol z 
Levoče), Žiak (koncept časozberu 
environmentálnych portrétov 
partizánov, projekt Ihriská Petržalka), 
školské projekty Nguyen Thi (urbárny 
dokument), Hakár (vodné domy v 
zimnom prístave na Dunaji),   Lančarič  
(koncept „reklamných“ portrétov na 
bdelú kómu) a ďalší. 
Richard Brilliant potvrdzuje delikát-
nosť problému posudzovania. Autor 
interpretácie a samotná interpretácia 
môže všeobecne ovplyvniť a dokonca 
zablokovať percepčnú (recepčnú) 
schopnosť prímateľa (diváka). 
Interpretácia predpokladá neústálu 
výmenu medzi vlastným podmiene-
ným vnímaním a súčastnými idiómy. 
Tým vstupuje do neustáleho procesu 
interpretácie, ktorej koniec môže byť 
otvorený, ale nie samotné pravidlá 
výkladu. Tie prináležia interpretačnej 
komunite, ktorá zároveň definuje a 
formuje problém či nejasnosť. 
Doument1 (kniha, magazín o fotogra-
fii) môže byť otvorenou príležitosťou 
na diskusiu, dialóg širšej odbrnej 
komunity a uvažovaním nad možnos-
ťami interpretácie slovenského 
dokumentárnej fotografie. Sám „otec“ 
projektu Ján Viazanička v príjemnej 
vianočnej atmosfére vyjadril svoje 
pevné odhodlanie pokračovať ďalej,  
sprístupniť publikáciu školám, 
kultúrnym inštitúciám ako umeno–
vedný materiál. S touto ideou súhlasím, 
preto som sa stal „kmotrom“  
Dokumentu1. 

Jozef Sedlák
pedagóg, fotograf
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Tieto tri slová sa zmestia do jednoho 
mena – Miro Švolík. Rovnomenný 
názov knihy má podnadpis „Pocta 
všetkým mojim inšpiráciám“. Je to 
prierez Švolíkovou fotografickou 
tvorbou. Citlivo a premyslene pracuje s 
fotomontážou a jednotlivými výrazo-
vými prvkami. Miro  Švolík s nami 
komunikuje prostredníctvom 
postavičiek v pohybe. Niektoré z nich 
sa snažia s priam sizyfovským úsilím 
dosiahnuť svoj cieľ. S ich pomocou 
vytvára mozaiku ich vlastného sveta. 
Erotiku vo svojich fotografiách 
povyšuje na umenie, dáva jej vlastný 
tvar a význam. Môže sa stať okom, 
môže sa stať kvetom. Miro Švolík týmto 
výrazne prispieva do fondu inscenova-
nej fotografie. 

Lubica Rašlová 
publicistka
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Vydavateľstvo: z. s. Halda
Grafický úprava: AnFas
Formát: 2 knihy v jednom prebale, 
240 x 210 mm
ISBN: 978-80-907236-3-6

V roku 2019 sme si pripomenuli 
tridsiate výročie tzv. Nežnej, v Čechách 
Sametovej,  revolúcie. Pri tejto 
príležitosti som vybrala dvojzväzkovú 
publikáciu Kladenská sametová o 
priebehu revolúcie v Kladne,  v meste 
industrializácie, v opore a pýche 
socializmu až do začatia prevratu. Oba 
zväzky hovoria o tom istom, ale každý  
z iného uhla pohľadu. Zároveň sa však 
navzájom dopĺňajú. Prvý zväzok „Ať 
žije Kladno!“ mapuje prvé porevolučné 
kroky Kladna. Sú doložené historic-
kými dokumentmi, spomienkami aj 

dokumentárnymi fotografiami Karla 
Kestnera, Karla Pazderku a i. Kladen-
ský fotograf a dokumentarista Jiří 
Hanke prispieva svojím zväzkom s 
názvom „Moje sametová“. Rozpráva o 
nej tak, ako ju videl vlastnými očami, 
fotografuje všetko, čo je z jeho pohľadu 
na revolúcii dôležité. Preto má táto 
publikácia v porovnaní s prvým 
zväzkom, dá sa povedať 

informatívnym, osobnejší, ľudskejší 
ráz. Z jeho komentárov vyznieva 
nefalšovaná radosť z toho, že staré časy 
skončili a prichádza zmena. Je to kniha 
dobrá nielen pre tých, čo si chcú oživiť 
svoje spomienky, ale aj pre tých, ktorí 
sa narodili neskôr.
                                                                                         

Lubica Rašlová 
publicistka
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Rudolf Lendel: Zaťažkávajúca skúška 
mosta SNP. 11. máj 1972

Začiatkom sedemdesiatych rokov som 
študoval na Katedre fotografie FAMU v 
Prahe. V ten deň som však bol náhodou 
v Bratislave a mieril som na stretnutie  
s budúcou manželkou, ktorá bývala 
neďaleko hradu. Keď som sa blížil k 
Dómu svätého Martina, ešte som 
netušil, aký nevšedný pohľad sa mi o 
chvíľu naskytne. Zospodu nebolo vidieť 
nič zvláštne, až keď som vyšiel po 
kamenistom chodníku na úroveň 
mosta, otvorila sa predo mnou táto 
scenéria:
Most SNP, ktorý bol tesne pred 
dokončením, bol plný nákladných 
vojenských tatroviek naložených 
kamením. Prebiehala totiž práve jeho 
zaťažkávajúca skúška. V pozadí sa na 
pylónoch mosta týčilo ufo. Prišlo mi to 

ako nainscenovana scéna z akčného 
filmu. Spomínam si, že atmosféru 
tohto obrazu umocňovalo absolútne 
ticho. Zrejme skúška pred malou 
chvíľou skončila. Keďže som mal so 
sebou svoju Minoltu, zhotovil som 
niekoľko snímok. V rámci svojej 
vtedajšej tvorby som sa venoval 
prevažne inscenovanej a imaginatívnej 
fotografii a zachytávanie reality 
prostredníctvom reportážnej či 
dokumentárnej fotografie ma príliš 
nelákalo. Preto je naozaj paradoxné, že 
práve týchto niekoľko neplánovaných 
snímok neskôr zakúpila Slovenská 
národná galéria do svojej fotografickej 
zbierky a taktiež SEDF do svojej 
zbierky. Niekedy sa naozaj vyplatí nosiť 
na rande fotoaparát.

Rudolf Lendel
fotograf a pedagóg

01: reverz fotografie s vyobrazením budovy a interiérom ateliéru
02: Béla Mindszenty: Dáma s náhrdelníkom, okolo 1905. Zdroj: SNG, UP-DK 2071
03: Nákres západného priečelia budovy Mindszentyho ateliéru, okolo 1908
04: Súčasný stav budovy
05: Reliéf na západnom priečelí
06: Pohľad z terasy na 1. poschodí smerom na Hviezdoslavovo námestie s budovou Ateliéru Kozics oproti, okolo 1910

PRÍBEH 
FOTOGRAFIE Z DEPOZITU 
MÚZEA FOTOGRAFIE

 

ATELIÉR 
MINDSZENTY

Na prelome 19. a 20. storočia v 
Bratislave fungovala približne desiatka 
fotografických ateliérov, ktoré sa líšili 
kvalitou aj rozsahom ponúkaných 
služieb, čo priamo úmerne súviselo aj s 
cenami a klientelou toho-ktorého 
ateliéru. Fotografické ateliéry boli 
prirodzene situované na najfrekvento-
vanejších miestach čo najbližšie k 
stredu mesta. Absolútne centrum, kde 
sa podarilo usadiť a udržať iba tým 
najúspešnejším fotografom, predstavo-
valo dnešné Hviezdoslavovo námestie. 
Išlo o oblasť od Rybného námestia až 
po mestské divadlo (nahradené v roku 
1886 dnešnou historickou budovou 
SND), kde sa sústreďoval kultúrno-spo-
ločenský život mesta, a dosvedčuje to aj 
vtedajší názov námestia – Promenade. 
Začiatkom 20. storočia tu sídlila 
napríklad pobočka budapeštianskeho 
ateliéru fotografa Alexandra Strelis-
kého (v susedstve mestského pivovaru, 
na mieste, kde sa dnes nachádza hotel 
Park Inn), bližšie k divadlu, pri hoteli 
Carlton (v rožnej budove dnes patriacej 
americkej ambasáde), ponúkal svoje 
služby honosný ateliér založený už v 50. 
rokoch 19. storočia  Eduardom 
Koziscom. V tej dobe ho už riadila jeho 
dcéra Karolína. Oproti divadlu, na rohu 
dnešnej Jesenského ulice (vtedy maď. 
Rózsa útca, nem. Rosengasse, slov. 
Ružová ulica), postupne vyrástol 
ateliér, ktorý ako jediný v Bratislave 
dokázal konkurovať fenomenálnemu 
Ateliéru Kozics, dokonca ho v  niekto-
rých ohľadoch postupne aj predbehol. 
Založil ho v roku 1904 Béla (Vojtech) 
Mindszenty a medzi popredné 
bratislavské ateliéry patril až do svojho 
zániku dlhých 40 rokov.
 

Na atraktívnom mieste v centre 
Bratislavy, oproti mestskému divadlu, v 
tesnom susedstve kostola Notre-Dame 
na rohu dnešnej Jesenského ulice a 
Hviezdoslavovho námestia, si v roku 
1881 postavil menší dom fotograf 
Ludwig (Ľudovít) Faust. Dom bol 
dvojpodlažný, mal presklený ateliér 
špeciálne vyhotovený pre potreby 
fotografického štúdia. Ludwig Faust 
začínal svoje pôsobenie už v roku 1871 
na náprotivnej strane námestia. Po 
niekoľkých sťahovaniach sa usadil na 
lukratívnom mieste v dome, ktorého 
štítová reklama s nápisom „L. Faust 
Fotograf” sa týčila priamo oproti štítu s 
nápisom „Kozics”. Možno už táto 
skutočnosť predurčovala budúci 
konkurenčný boj medzi ateliérmi 
sídliacimi na týchto adresách. V roku 
1886 dom s ateliérom odkúpil od Fausta 
fotograf János (Ján) Majláth. Jeho 
ateliér tu fungoval aj po Majláthovej 
smrti v roku 1893, odkedy ho viedla jeho 
žena Emma, až kým vedenie neprebral 
Béla Mindszenty.
Béla Mindszenty (1874, Moháč – 1946, 
Budapešť) sa pred začatím pôsobenia v 
Bratislave vyučil u budapeštianskeho 
fotografa Károlyho Kollera a tovarišské 
roky prežil v Nemecku a vo Francúz-
sku. V roku 1897 sa usadil v Bratislave a 
prevzal vedenie Majlátovho ateliéru, 
ktorý v roku 1903 získal. O tom, že 
Mindszenty sa snažil nadviazať na 
dobré meno Majláthovho ateliéru, 
ktorý sa dokonca pýšil titulom 
„cisársko-kráľovský dvorný fotograf”,  
svedčia jeho rané fotografie, ale aj 
inzeráty, na ktorých sa Mindszenty 
uvádza ako Majláthov následník, 
dokonca tu zmieňuje, že nadväzuje na 
tradíciu založenú už v roku 1871. 
Obrovské ambície a pracovitosť 
mladého fotografa sú badateľné z jeho 
inzerátov, na ktorých uvádza všetky 
žánre a techniky, ktoré je schopný 
vyhotoviť (platinotypia, gumotlač, 

portréty v životnej veľkosti, detské 
portréty, dokumentácia stavebných 
prác, interiérov, športových udalostí a 
pod.), jeho ateliér bol otvorený aj v 
nedeľu a počas sviatkov a dokonca 
tvrdil, že je najväčším ateliérom v Brati-
slave. V roku 1909 pôvodnú budovu 
prestaval a zmodernizoval, takže 
vybudoval skutočne honosný fotogra-
fický salón so štrnástimi miestnosťami, 
ktorý sa mohol porovnávať nielen s 
Kozicsovým ateliérom, ale aj pracovis-
kami vo Viedni alebo Budapešti.  
Mindszenty neustále investoval do 
najmodernejšej techniky, bol jedným z 
prvých fotografov v Bratislave, ktorí 

používali umelé osvetlenie, dokonca 
mal zavedený telefón už v roku 1909, 
dva roky pred zavedením telefónnej 
linky v Ateliéri Kozics. Konkurenčný 
boj medzi Ateliérom Kozics a Mind-
szentym prebiehal pravdepodobne 
neustále. O tom, kto z tohto boja 
vychádzal ako víťaz, ani nie je 
podstatné uvažovať. Treba si uvedomiť, 
že celá činnosť takéhoto ateliéru 
nestála iba na jedincovi. Bola to v 
podstate firma, ktorú síce riadil jeden 
človek, ale množstvo činností (zväčšo-
vanie, kopírovanie, retuš, kolorovanie 
atď.) vykonávalo viacero odborných 
pracovníkov. Mohlo sa kľudne stať, že 

niektoré fotografie ani nefotil sám 
majiteľ štúdia, ale napríklad jeho 
asistent. Dôležité je, že títo fotografi 
museli neustále sledovať trendy, 
uspokojiť potreby zákazníkov  
a investovať do zariadenia. 
Mindszenty sa veľmi zaujímal aj o 
propagáciu a šírenie poznatkov o 
fotografii medzi amatérmi a po prvej 
svetovej vojne bol dokonca zakladajú-
cim členom spolku fotografov 
Petzval. V roku 1937 ho zvolili za 
čestného a doživotného člena Spolku 
fotografov na Slovensku. To len 
dokazuje jeho lásku k fotografii, ktorú 
jednoznačne nerobil iba s vidinou 
zárobku. 
Ateliér by pravdepodobne fungoval aj 
po druhej svetovej vojne, keby Béla 
Mindszenty nemusel z politických 
dôvodov v roku 1944 odísť z Bratislavy 
do Budapešti, kde o dva roky vo veku 
72 rokov zomrel.
Jedinečná pamiatka v podobe sčasti 
zachovanej budovy Mindszentyho 
ateliéru je prítomná dodnes na 
Jesenského ulici č. 2, oproti 

historickej budove SND.  V rokoch 1957 
– 81 priestory slúžili grafickej dielni 
VŠVU, po revolúcii bola reštituovaná a 
majetok sa vrátil do súkromných rúk. 
Pôvodná časť, kde bol situovaný 
presklený ateliér, bola v roku 1989 z 
dôvodu havarijného stavu asanovaná. V 
roku 1992 sa uskutočnila rekonštrukcia, 
pri ktorej bola dostavaná asanovaná 
časť a citlivo zrekonštruovaný 
trojpodlažný trakt. Aj keď sa funkcia 
budovy zmenila, podarilo sa zachovať 
jej charakter a dodnes môžeme 
obdivovať na jej západnom priečelí 
secesný reliéf s alegóriou fotografic-
kého umenia, ktorý nám aj po viac ako 
sto rokoch pripomína Mindszentyho 
vzťah k tomuto médiu a zlaté časy 
fotografických ateliérov. Dnes je 
budova v prenájme a je obrovská škoda, 
že aspoň časť (spodné podlažie) sa 
nedarí získať pre účely prezentácie 
nielen histórie Mindszentyho ateliéru, 
ale aj bohatej a jedinečnej histórie 
bratislavskej fotografie.

Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie
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O S O B N O S Ť  S L O V E N S K E J  F O T O G R A F I E  2 0 1 9
Nominovaní: 
 Tibor Borský, Alexander Strelinger, Ľubo Stacho, Aurel Hrabušický,
 Peter Procházka, Peter Župník, Filip Vančo, Miro Švolík, 
 Jozef Sedlák, Tono Stano

Porota rozhodla, že laureátom je v roku 2019:
Tibor Borský – (1939) je absolvent pražskej FAMU, katedry filmového  
a televízneho obrazu, odboru umeleckej fotografie z roku 1967. Po skončení školy sa ako dvorný 
fotograf československej novej vlny sa podieľal na viacerých filmoch Juraja Jakubiska, Miloša 
Formana, Ela Havettu a ďalších významných režisérov. 1968-75 pôsobil ako fotograf Svetu socia-
lizmu, 1976-90 ako fotograf  a grafický dizajnér časopisu Populár. Je fotožurnalistom a reklamným 
fotografom. Venoval sa dokumentárnej a reklamnej fotografii s hudobnou tematikou. Podieľal sa na 
tvorbe obalov platní firiem Supraphonu a Opus. Dlhodobo  dokumentoval umeleckú tvorbu Mariána 
Vargu.

Ocenenie finančne podporila autorská apoločnosť LITA.

F O T O G R A F  R O K A  2 0 1 9
Nominovaní: 
 Andrea Kalinová , Jana Šturdíková, Ján Šipöcz, 
 Dominka Jackuliaková, Lucia Tallová, Lena Jakubčáková, 
 Dominika Ličková, Veronika Marek Markovičová

Porota rozhodla, že laureátkou je v roku 2019:
Andrea Kalinová  – (1980) cenu získala za za spoluúčasť na fotografickej časti knihy Architektúra 
starostlivosti. Kniha mapuje a skúma stav a hodnoty slo-venských liečebných domov neskorého 
modernizmu navrhnutých najmä v čase 60. a 70. rokov 20. storočia. Fotografka od roku 2014  
zachytáva atmosféru kúpeľných zátiší popreplietanú s nostalgiou predošlého času a bizarnou 
súčasnosťou.

Vyhlasovatelia:
 Združenie slovenských profesionálnych fotografov
 Stredoeurópsky dom fotografie / OZ FOTOFO
 Vysoká škola výtvarných umení
 Festival_OFF

Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
 Bohunka Koklesová, Dušan Kochol

Zasadnutie poroty: 5. 12. 2019
Odovzdanie cien: 18. 12. 2019 v koncertnej sieni Klarisky.

OSOBNOSŤ 
SLOVENSKEJ FOTOGRAFIE 2019
 
FOTOGRAF ROKA 
2019

BRATISLAVA A FOTOGRAFIA VI.

Tibor Borský | z cyklu Portréty, Marián Varga

Rudolf Lendel | Zaťažkávajúca skúška mosta SNP. 11. máj 1972

Andrea Kalinová | spoluúčasť na fotografickej časti knihy Architektúra starostlivosti

Súčasný stav budovyNákres západného priečelia budovy Mindszentyho ateliéru, okolo 1908

Pohľad z terasy na 1. poschodí smerom 
na Hviezdoslavovo námestie s budovou Ateliéru Kozics oproti, okolo 1910

Béla Mindszenty | žena v klobúku | okolo 1905Reverz fotografie s vyobrazením budovy a interiérom ateliéru

 Reliéf na západnom priečelí

M Ú Z E U M  F O T O G R A F I E M Ú Z E U M  F O T O G R A F I E
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tPONUKA
PRAVIDELNÝCH
KURZOV

Pre podrobnejšie informácie ku kurzom kontaktujte prosím Luciu Matejovičovú

email: matejovicova@sedf.sk, tel: 0905 127 185,  www.sedf.sk

Tereza Keszöcze | 2019

Architektúra | Kamil Varga | 2011

Olívia Markovská | 2019 Miriam Rasovská | 2019 | Kyanotypia

MIRO GREGOR 
18.9.1931 v Žiline – 20.10.2019 v Bratislave

Hoci odchod človeka v požehnanom 
veku 88 rokov  nesmierne zarmúti, 
nemal by byť už celkom neočakávaný. 
V prípade Mira Gregora to ale aj tak 
neočakávané bolo, do poslednej chvíle 
bol aktívny a nesmierne pracovitý, plný 
plánov.  Dennodenne dochádzal 
krížom cez Bratislavu do svojho 
ateliéru a celý pracovný deň, prevažne 
už pred obrazovkou počítača, najmä 
pretváral a dotváral fotografie zo 
svojho bohatého archívu. 
Podobne ako mnohí iní významní 
slovenskí výtvarní fotografi nemal Miro 
Gregor formálne fotografické 
vzdelanie. Pre jeho generáciu vlastne 
kvalitné formálne vzdelanie v odbore 
nebolo ani zďaleka také dostupné a 
bežné ako neskôr a najmä dnes. Boli to 
priateľské podnety metodika Ladislava 
Noela a Vladimíra Vorobjova, ako aj 
úzka spolupráca s akademickým 
maliarom Ferom Kráľom, ktoré Mira 
priviedli od práce žilinského metodika 
ľudovej umeleckej tvorivosti k 
rozhodnutiu venovať sa vážnej 
fotografickej tvorbe. A mnohokrát 
citovaným spúšťačom bolo ocenenie 
jeho fotografie Splnená túžba na 
celoštátnej výstave ĽUT v roku  1957.
Nasledovala práca redaktora vo 
vydavateľstve Osveta v Martine, kde 
spolu s Eugenom Lazišťanom vytvorili 
priestor pre unikátne obrazové 
publikácie a odbornú fotografickú 

literatúru. 
A potom už v roku 1963 presun do 
Bratislavy, kde ako grafický a obrazový 
redaktor popri iných periodikách, 
najmä v mesačníku Výtvarníctvo 
– Fotografia – Film, fungoval vlastne 
ako plnohodnotný art-director. 
V polovici šesťdesiatych rokov sa po 
druhý raz oženil s muzeologičkou 
PhDr. Annou Gregorovou, ktorá sa na 
jeho podnet začala venovať aj teórii tvo-
rivej fotografie. V roku 1972 vydala  
publikáciu Fotografická tvorba, pričom 
Miro tam nebol iba grafikom, ale 
svojím spôsobom duchovným otcom a 
iniciátorom celého diela. 
V roku 1973 sa rozhodol pre slobodné 
povolanie grafika a fotografa. Už od 
roku 1962 bol členom Zväzu sloven-
ských výtvarných umelcov a podieľal sa 
na zväzovom živote a výstavách, neskôr 
bol členom Združenia slovenských 
profesionálnych fotografov.  
Popri ZSVU bol zakladateľom a prvým 
predsedom slovenského výboru FIAP, 
pracoval v porotách výstav, publikoval 
množstvo obrazových publikácií, ktoré 
viacnásobne vychádzali vo vysokých 
nákladoch.
Bolo by chybou a zjednodušujúcou 
nedôslednosťou obmedzovať jeho 
význam na tvorbu aktov, na druhej 
strane sa tu práve k jeho osobnosti 
viaže povesť priekopníka. Popri 
výnimočnom fotografickom videní, 
mimoriadnom pochopení pre 
typografiu až typografiku a grafickú 
úpravu publikácií dokázal svoje 
myšlienky aj pregnantne formulovať.
Text Fotografický akt a predsudky, 
ktorý Gregor i s vlastnou fotografiou 
aktu uverejnil v časopise Magazín v 
roku 1965, možno s odstupom času 
pochopiť aj ako jeden z prvých 
účinných krokov smerom ku všeobec-
nej spoločenskej akceptácii tohto druhu 
fotografie. „Naučili sme sa už bez 
predsudkov stáť minúty i hodiny pred 
maľbami aktov v obrazárňach, vešiame 
na steny bytov satinované reprodukcie 
aktov Renoirových, či grafiky našich 

umelcov-maliarov. Nezaslúži si práve 
také plné oprávnenie často práve pre 
falošné moralizovanie dlhé roky 
proskribovaný fotografický akt?”
V roku 1967 Miro Gregor predstavil 
svoju tvorbu čiernobielych aktov 
postupne v Brne a v Bratislave. Obe 
výstavy boli prelomové, zabezpečili mu 
pozornosť, uznanie a úspech nielen 

doma, ale všimol si ich aj vplyvný 
britský mesačník Creative Camera. 
Neskôr v roku 1985 mu Medzinárodná 
encyklopédia fotografov od 1839 
dodnes vydaná vo Švajčiarsku venovala 
samostatnú stranu, prezentujúc 1600 
autorov z celého sveta.
Miro rád citoval recenziu svojich aktov 
od renomovaného českého výtvarného 
teoretika Václava Zykmunda z roku 
1967 (VFF 4 1967) prirovnávajúcu jeho 
tvorbu k výsledkom Billa Brandta, 
spomínajúc ale aj jasné odlišnosti. 
Uplatnil sa vo všetkých kráľovských 
disciplínach fotografickej tvorby 
– krajina, akt, portrét, architektúra, 
zátišie, ale vedel nafotografovať aj 
výbornú reportáž, hoci vlastne vždy 
zdôrazňoval, že nikdy nebol reporté-
rom. Iba s trochou trpkosti zazlieval 
redaktorkám časopisu Móda, že ho 
„nikdy nepustili” k systematickejšiemu 
fotografovaniu módy. 
Miro nebol u nás jediný, kto úspešne 
fotografoval akt, nebol jediný, kto 
fotografoval krajinu, portrét, architek-
túru či zátišie. Ale bol jedinečný tak v 
kvalite, ako aj v šírke záberu, v jeho 
archíve bolo vyobrazené ozaj celé 
Slovensko, s básnikom povedané „od 
Tatier k Dunaju“. Dávno pred satelit-
nou navigáciou mal napríklad tabuľky, 
ktoré definovali svetelné pomery  
v každom dennom čase a ročnom 
období, aby mohol získať zábery 
architektúry či krajiny pri optimálnom 

osvetlení. Patril k tým tvorcom, ktorí 
profesionalitu chápali  ako otázku 
kvality. A túto zasa nie ako sem-tam, 
možno i náhodne, dosiahnutý špičkový 
výkon, ale ako najnižšiu dolnú hranicu, 
ako minimum, ako latku, ktorá sa 
nikdy nepodlieza.
Fotografickú techniku nikdy nepovažo-
val za cieľ, iba za prostriedok. To ale 
neznamenalo, že nevynaložil všetko 
úsilie a náklady, aby mohol pracovať s 
tým najlepším, čo bolo v dosahu.
Osobitnou kapitolou v Mirovej tvorbe 
sú autoportréty, od dnešných selfíčok  
z mobilu sa líšili tvorivým prístupom 
–  obyčajne dobrý alebo veľmi dobrý 
fotoaparát na statíve, starostlivé 
nasvietenie a diaľková spúšť. 
V poslednom čase sa zaoberal 
prípravou svojej výstavy plánovanej  
v Ružomberku na koniec roka 2019. 
Navštívili sme ho na narodeniny, bol 
síce unavený, ale opatrne optimistický.
 

Vlado Tupta

Zcyklu novoročeniek od roku 1964 | novoročenka z roku 1989

Z cyklu Žena 1965 – 1967

Pozdrav z MHD Bratislava od neznámeho autora  2009

  PRE DETI

D E T S K Ý  F OTO G R A F I C K Ý  K R Ú Ž O K
Aj v druhom školskom polroku od februára sa deti stretávajú 
vždy raz do týždňa v priestoroch Stredoeurópskeho domu 
fotografie na 3. poschodí a pokračujú v činnosti detského foto-
grafického krúžku.
Detský krúžok v utorok v čase od 16:00 do 18:00  – začiatočníci 
Detský krúžok v pondelok a stredu v čase od 16:00 do 18:00  
– pokročilí 

  PRE DOSPELÝCH

Š K O L A  D I G I TÁ L N E J 

F OTO G R A F I E 

P R E  Z A Č I ATO Č N Í K O V
Termín: apríl – jún 2020
začíname 15. 04. 2020 
(spolu 12 stretnutí, od 18.00 do 20.00)
Cena: 300 eur
Na kurze si definujeme základné pojmy a princípy z fotogra-
fickej praxe – zloženie fotoaparátu, clona, čas, filtre a 
doplnkový materiál. Vysvetlíme si postupy 
pri fotografovaní krajiny, portrétu a zátišia. Po kurze budete 
dokonale ovládať manuálne nastavenie svojho fotoaparátu.

Š K O L A  D I G I TÁ L N E J 

F OTO G R A F I E 

P R E  M I E R N E  P O K R O Č I LÝC H
Termín: apríl – jún 2020
začíname 16. 04. 2020 
(spolu 11 stretnutí, od 18.00 do 21.00)
Cena: 400 eur

Kurz je určený pre všetkých, ktorí fotografujú a chcú sa dostať 
ďalej. Skúsiť techniky, ktoré nepoznajú a nedajú sa vyčítať z 
kníh, chcú experimentovať a priblížiť
 sa k výtvarnej fotografii.

N A U Č Í M E  V Á S  O V L Á D AŤ  D I G I TÁ L N U  Z R K A D LO V K U 
Termín: 07.  03. 2020
Cena: 55 Eur

Kúpili ste si digitálnu zrkadlovku a zdá sa vám práca s ňou komplikovaná? Spolu s 
lektorkou Janou Kirschner si objasníte, ako a na akých princípoch váš fotoaparát 
funguje a ktoré sú jeho základné ovládacie prvky. Naučíte sa, ako svoj fotoaparát 
nastaviť v rôznych podmienkach tak, aby ste konečne boli so svojimi fotografiami 
naozaj spokojní. 

H D R ,  R A W,  PA N O R Á M A  A  A R C H I T E K T Ú R A  –

 –  N O Č N É  F OTO G R A F O B A N I E 

S  K A M I LO M  V A R G O M
Termín: 14. – 15. 03. 2020
Cena: 99 Eur

Na tomto fotokurze vám lektor Kamil Varga ukáže, ako sa stať profesionálnym 
fotografom architektúry. Na fotografiách architektúry si vyskúšate niektoré 
populárne postupy vo fotografii, ako je napríklad HDR - fotografia so širokým 
tonálnym rozsahom. Zistíte, v čom spočíva výhoda fotenia a úprav RAWu. Budete 
sa venovať aj panoramatickej fotografii a samozrejme súvisiacim úpravám 
fotografií vo Photoshope. Čo je dôležité pri fotografii architektúry a čo nie? 
Odpovede nájdete na tomto kurze.

P H OTO S H O P  H R A V O  A  K R E AT Í V N E 

S  K A M I LO M  V A R G O M
Termín: 18. – 19. 04. 2020
Cena: 99 Eur

Chcete sa naučiť pracovať s programom Adobe Photoshop hravým a kreatívnym 
spôsobom? Prihláste sa na tento workshop, v ktorom Vás lektor Kamil Varga 
formou hravých cvičení prevedie dôležitými časťami tohto profesionálneho 
programu. Kurz  je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Malý počet účastníkov 
zabezpečí individuálny prístup ku každému.

 

PONUKA
TEMATICKÝCH

WORKSHOPOV   

Nezaháľam, 
to mi dáva 
zmysel žiť.

MIRO
(mail 29.4.2017)

N E K R O L Ó G Š K O L A  F O T O G R A F I E  A  W O R K S H O P Y

STREDOEURÓPSKY DOM

FOTOGRAFIE

CENTRAL EUROPEAN HOUSE

OF PHOTOGRAPHY
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Aj túto fotografiu 
ste mohli vidieť 
vďaka podpore nezávislej 
fotogtafickej kultúry. 
Ďakujeme za Vašu priazeň.
www.sedf.sk

Síkora Rudolf | Diaľnica (deň?, noc?) | 1981

© Ema Lančarovičová

© František Krátký 

FOTOPONDELOK
Café Berlinka SNG, Bratislava
9. 3. 2020, 19:00
20. 4. 2020, 19:00
Moderujú: 
Veronika Marek Markovičová, Peter Marek

BRATISLAVA
STREDOEURÓPSKY
DOM 
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA
1.poschodie
8. 1. –  23. 2. 
Tibor Borský (SK): PORTRÉTY

26.2. -29.3.
Gustáv Hegedüš (SK): PRÍBEH LESA
kurátorka: Jana Kolláriková

GALÉRIA PROFIL
2.poschodie
8.1. –  1.3. 
Vilém Heckel (CZ) : 100
kurátorka: Markéta Formanová 

4. 3. - 5. 4.
Veronika Marek Markovičová, Peter 
Marek (SK): SPOLU (KAŽDÝ INAK) 
kurátorka: Milota Havránková
    

                                                                                                          

MÚZEUM FOTOGRAFIE
Prepoštská 4
1. 1. –  30. 6
František Krátký (CZ): RUSKO 1900
 kurátor: Pavel Scheufler

MOST SNP 1955-1972
kurátor:  Martin  Kleibl

NITRA
NITRIANSKA GALÉRIA
Župné nám.3

GALÉRIA MLADÝCH
g 1. 3.
Ema Lančarovičová: 
NEMIESTO/NEČAS 
kurátor: Adrián Kobetič

ŽILINA

POVAŽSKÁ GALÉRIA 
UMENIAM.
R. Štefánika 2
g  2. 2.
Silvia Saparová: FLASHBACK
kurátor: Michal Huštaty

PP CENTRUM
Martina Rázusa 23/A

20.1. –  15.3.
Andrej Reiser: 
TAJOMNÝ HAMBURG 70-tych ROKOV 
kurátor:Marián Pauer

DOLNÝ 
KUBÍN
ORAVSKÁ GALÉRIA
Malá výstavná sieň
Hviezdoslavovo nám. 38
g 12. 1.
Peter Župník (SK/F): ANIMA
kurátorka Elena Porubanová

SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES
MÚZEUM SPIŠA  
Letná 50
g 15. 6.
Anna Matzová &  Ateliér Matz a spol. 

POPRAD
TATRANSKÁ GALÉRIA

ELEKTRÁREŇ
Hviezdoslavova 12
19. 3. –  10. 5.
MAGICKÉ SVETY KAROLA KÁLLAYA A 
KAMILY ŠTANCLOVEJ 

VILA FLÓRA13.3. - 21.6
19. 3. –  10. 5.
Milan Kapusta 

KOŠICE
VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA
Hlavná 27
g 2.  2.
Milota Havránková:  
TORZO/LABORATÓRIUM VEČNÝCH 
NÁVRATOV
kurátorka: Anna Vartecká

VÝCHODOSLOVENSKÁ MÚZEUM
Nám. Maratónu mieru 2
g 2.2.
Karol Plicka: OBRAZ A PIESEŇ
kurátorka: Dagmar Ferklová


