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E D I T O R I Á L

FOTOGRAFIA V KRÍZE

Nachádzame sa vo veľkej svetovej kríze. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie sa Európa stala epicentrom svetovej pandémie koronavírusu. 
Hranice krajín sa zatvárajú, mnohé oblasti sú v karanténe. Nevychádzame  
z domu kvôli hrozbe šírenia nákazy, všetko je zatvorené okrem potravín  
a nemocníc. A aby sa nazabudlo, tak klimatická kríza stále pretrváva, stav 
životného prostredia sa stále zhoršuje, plus do toho máme utečeneckú krízu 
na grécko-tureckej hranici. Naše životné situácie sú neisté. Nevieme, čo sa 
presne stane a koľko to bude trvať. Čakáme na Godota.
Na Slovensku je zároveň po parlamentých voľbách. Liberáli dostali porážku  
a nedostali sa do parlamentu. Ďalšie štyri roky nám budú vládnuť konzerva-
tívne strany. Na rokovaniach o zostavovaní novej vlády nemá nikto záujem  
o pozíciu nového ministra alebo ministerky kultúry. Neuvedomujú si, aké 
množstvo ľudí oblasť kultúry a umenia zasahuje. Kultúra predsa zamestnáva 
tisícky ľudí a generuje ekonomický zisk. Nemala a nemôže byť na poslednom 
mieste. Navyše v momentálnej situácii šírenia koronavírusu, keď mnohí 
umelci a umelkyne stratili prácu, keďže zatvorili divadlá, kiná, galérie, múzeá, 
zrušili koncerty, festivaly a aj ostatné kultúrne podujatia. Väčšina pracovní-
kov a pracovníčiek v kultúrnom priemysle sú na voľnej nohe alebo živnost-
níci, sú platení od svojho výkonu. Bude nová vláda počítať aj so stratami  
v oblasti kultúry a spraví krízové opatrenia, ktoré pomôžu opäť naštartovať 
kultúrny segment? Zvládne náš štát krízu s koronavírusom alebo vypukne 

pandémia ako v Taliansku? Podľa talianskej obchodnej komory prišli múzeá a 
galérie o 90 % návštevníkov. Dopad a vplyv epidémie je kľúčový a už teraz má 
dôsledky na kultúrny a kreatívny priemysel. Zástupcovia by mali konať a 
spraviť krízové opatrenia, odpustiť dane, odvody, pôžičky, mali by predĺžiť 
grantové programy a zamedziť likvidačné následky pre kultúrno-umeleckých 
pracovníkov a pracovníčiek. 
Pevne verím, že v ďaľšom čísle Fotonovín sa k vám budem prihovárať už v lep-
šej situácii.  Dúfam, že sa situácia zlepší a umelci, umelkyne budú môcť znova 
tvoriť v exteriéri, študovať a prezentovať svoju tvorbu na výstavách. Budúc-
nosť fotografie je neistá a zatiaľ nevieme, aká bude situácia o pár týždňov ani 
mesiacov. V Ázii, kde koronavírus začal, sa ukazuje, že epidémia sa dá 
zastaviť, ak budeme testovať ľudí a ak sa ľudia budú správať zodpovedne voči 
ostatným a zostanú v izolácii. Teraz máme šancu na chvíľu sa zastaviť a 
prehodnotiť svoje životy, byť viac so svojimi blízkymi doma. Berme to ako 
zdvihnutý prst na konzumný spôsob života ľudí a zlé zaobchádzanie ľudí s 
našou planétou. Fotografia toto všetko totiž reflektuje a je dôležité, aby to 
robila aj naďalej. Najmä počas krízy, aby sme sa poučili.

Dorota Holubová
šéfredaktorka
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Prvý sneh padá na chodník. Jeho 
nepravidelnosť postupne vytvorí 
celistvú plochu. 
Príroda — mohla by byť usporiadaná 
akýmkoľvek spôsobom, je však 
usporiadaná presne tak ako teraz.  
V ľudskom priestore, v priestore ktorý 
organizuje človek, je to naopak. Človek 
organizuje veci s myšlienkami na 
minulosť alebo budúcnosť. 
Príroda je úplne prítomná. A v tom 
úplne presná.
Meranie prírody a meranie života 
človeka. 
Každým rokom ako „jednotkou“ sa 
tvoja bytosť zopakuje — toľko bytostí, 
koľko rokov máš, toľko bytostí, koľko 

mesiacov máš, toľko bytostí, koľko dní 
máš a toľko bytostí, koľko hodín máš… 
teraz — som, boli sme a budeme.
Máme dve uši, dve oči, sme dvaja a 
perami sa bozkávame.
Deliteľnosť človeka a deliteľnosť 
stromu. 
Príroda — pohľad z vrchu, mohla by byť 
usporiadaná akýmkoľvek iným 
spôsobom, je však usporiadaná tak, ako 
práve teraz. Aj v nasledujúcom 
momente rovnako. 
Ak by históriu — trvanie ľudstva, 
predstavovala jediná čiara, aký by bol 
jej sklon, pokiaľ nepoznáme nič mimo 
tejto čiary?

Martin Vongrej 
výtvarný umelec
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Dlhé roky pokladám za jedno z mojich 
osobných ikonických diel fotografiu 
Clearing od nemeckého fotografa 
Thomasa Demanda z roku 2003. Ide o 
jedno z jeho najkomplexnejších diel.  
Na fotografii veľkej približne 2x5 
metrov je zobrazený pohľad na konáre 

stromov so spektakulárne prenikajú-
cim lúčom slnka naprieč celou 
fotografiou. Čistý spirituálny zážitok 
zo samotného výjavu podporuje aj sila 
veľkorysého formátu. Touto inač 
pokojnou scenériou preniká neurčité 
hypnotické pnutie. Kto pozná diela 

Thomasa Demanda, vie, že jeho 
fotografie nezachytávajú to, čo 
zobrazujú. Remeselná mravenčia 
trojmesačná práca s tridsiatimi 
asistentami, počas ktorej prilepovali  
na kartónové kmene stromov 270 000 
kusov ručne vystrihovaných listov,  

z ktorých má každý svoj jedinečný tvar, 
je pre mňa jednoznačná demonštrácia 
mentálnej, metafyzicky ladenej 
nadstavby v uvažovaní o diele, jeho 
tvorbe a význame. Nadčasovosť tejto 
fotografie vnímam ako v samotnom 
výjave, tak aj v možnostiach interpretá-

cie jeho konceptuálneho čítania.

Tatiana Takáčová
fotografka

1
V januári tohto roku Marko Zink 
uviedol svoju novú publikáciu M 48° 15‘ 
24.13“N, 14° 30‘6.31“ E: Mauthausen 
– vyhladená pamäť (v orig. Mauthausen 
– Die Tilgung von Erinnerung). Na 
týchto súradniciach sa nachádza bývalý 
koncentračný tábor Mauthausen, 
dnešný Pamätník obetiam Mauthau-
senu. Zámerom Marka Zinka (* 1975, 
Gaschurn, Rakúsko), absolventa 
Akadémie umení vo Viedni, nebolo 
vytvoriť dokumentáciu interiérov  
a exteriérov budov a okolitej krajiny,  
ale obrazy, ktoré znepokojujú diváka. 
Pracoval s analógovou fotografiou, 
ktorej materiál manipuloval ešte pred 
jeho exponovaním: zahrievaním, 
odtláčaním, použitím chlóru či 
zmizíku. Tento projekt, ktorý ste okrem 
knižnej podoby mohli donedávna 
vidieť  na výstave v priestoroch 
Pamätníka obetiam Mauthausenu, je 
vskutku veľmi intenzívnym fyzickým  
i psychickým zážitkom. Autor nám 
svojimi zábermi mení pohľad na 
minulosť i miesto samotné a pripo-
mína nám, že niečo také sa môže 
kdekoľvek stať znovu.
www.markozink.com/
Foto: Marko Zink.

 
Thomas Licek

Eyes On, Managing Director

Písať v časoch coronavírusu o fotografii sa na prvý pohľad môže zdať byť banálne. A na druhý, vcelku dôležité. 
Obzvlášť, keď si zrazu v domácej karanténe môžme dopriať dlhočizne podumať, akým obrazom venujeme kúsky 
nášho života a pamäte. Preto je mi cťou, že sa nasledujúca trojica ľudí s nami podelila o svoje postrehy.

Veronika Marek Markovičová 
fotografka a kurátorka

3-EXPOZÍCIA

Boris Németh | Korona | 2020

1

Záber z knihy M 48° 15′ 24.13′ N, 14° 30′ 6.31′ E: Mauthausen – vyhladená pamäť  | 2019

Martin Vongrej | 2014

Thomas Demand | Clearing | 2003
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Do Ameriky odjela zmizet. Schovat se 
před světem i sama před sebou. To bylo 
před devíti lety. Jenže to už dávno 
neplatí. Marie Tomanová ve Spojených 
státech nezmizela, naopak se tam 
proslavila. Hlídání dětí v amerických 
rodinách, které jí dávalo obživu, si 
zpestřila zapsáním do večerní školy 
fotografie. Pořídila si jednoduchý 
fotoaparát na kinofilm a začala s ním 
fotit tak dobře, že ji loni vyšla v 
nakladatelství Paradigm kniha portrétů 
mladých Američanů s lakonickým 
názvem „Young American” a známý a 
respektovaný fotograf Ryan McGinley 
jí do předmluvy napsal: „Má oko na 
hledání neobvyklé krásy. Líbí se mi její 
nadšení, obdivuji její houževnatost.  
Má v sobě vynalézavost a pokoru.” 
Mimochodem, ta kniha byla na trhu jen 
několik měsíců a je už vyprodaná. Kdo 
si ji nestihl koupit, mohl snímky vidět 
loni na podzim na výstavě v pražské 
galerii v bývalém továrním areálu 
Pragovky.
Teď Marie Tomanová vystavuje v 
pražské galerii 35m2 kolekci fotografií 
nazvanou „It Was Once My Universe”. 
“Jsem strašně nervózní, jak lidi tuhle 
výstavu přijmou. Je těžké vystavovat 

před publikem, které samo je z míst 
zachycených na snímcích. Stejnou 
nervozitu jsem prožívala, když měla  
v Americe premiéru výstava Young 
American. Bála jsem se, jak na to budou 
Američani reagovat a teď to mám s 
novou výstavou v Česku úplně stejné,” 
svěřila se jen několik hodin před 
vernisáží.

Jaký vesmír v galerii 35m2 ukazujete?
Výstavu tvoří ve skutečnosti dva 
soubory. V tom prvním jsou starší 
fotografie, které jsem pořizovala v 
Mikulově v době, kdy jsem tam ještě 
žila, před mým odchodem do Ameriky. 
Stačil mi na to mobilní telefon. Není 
vůbec rozhodující, jaká je technická 
kvalita těch fotek, nemá smysl na ně 
uplatňovat dnešní měřítka. Důležité 
jsou zachycené okamžiky a atmosféra. 
Druhý soubor je ten, který má už v 
názvu zmiňovaný vesmír – „It Was 
Once My Universe”, tedy “To byl můj 
vesmír”. To jsou snímky pořízené při 
mém návratu z Ameriky po letech. 
Cítila jsem to tehdy jako návrat do 
neznáma, a to přesto, že Mikulov mám 
z dětství a dospívání důkladně prožitý  
a mám ho pořád v sobě. 

Proč jste zvolila právě pojem vesmír  
a ne třeba domov nebo svět?
Když jsem v Mikulově žila, tak to pro 
mě bylo všechno. Nic dalšího už 
neexistovalo a kdybych říkala, že to byl 
pro mě celý svět, bylo by to nepřesné. 
Skutečně to bylo místo, za jehož hranicí 
byl konec. Proto říkám, že to byl můj 
vesmír.
A zůstal jím?
Cesta do Ameriky mi ukázala, že to 
nebyly absolutní hranice. Poznala jsem, 
že existuje další prostor, ze kterého se 
teď do Mikulova vracím.

Takže jste teď spíš mimozemšťan, 
který prozkoumává z nadhledu cizí 
galaxii?
Ano, tenhle význam bych tomu klidně 
přiřadila. Návrat z Ameriky se dá 
opravdu přirovnat k tomu, jako bych 
přilétala do jiné galaxie, na jinou 
planetu. Pohled a pocity mimozemš-
ťana. Holohlavého mimozemšťana.

Myslel jsem, že poznámky o tom, jak 
jste si ostříhala hlavu dohola, vás už 
musí nudit, protože se objevují skoro  
v každém článku. Vám nevadí?
Vůbec ne. Patří to ke mně a je to 

koneckonců pro mě v Americe  
i užitečná věc.

V čem?
Je to poznávací znamení. Když mám  
s někým schůzku, tak netuším, koho 
mám vyhlížet. Ale podle holé hlavy lidé 
poznají mě. Takže je to fajn, něco jako 
součást mé značky.

Aby mohly vzniknout fotografie 
zachycující váš návrat do Mikulova, 
musela jste ho nejprve opustit. 
Připomeňte, jak se to seběhlo.
Měla jsem ráda malbu, studovala jsem 
Vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě 
Masarykovy Univerzity v Brně a potom 
v Ateliéru malby na Fakultě umění. 
Školu jsem sice dokončila, ale naprosto 
otrávená a zničená. Magisterské 
studium na fakultě úplně zadupalo 
veškeré moje sebevědomí, nevěřila 
jsem si v  ničem, přišla o kreativitu. 
Celá výuka tam stála na neustálém pou-
kazování, co děláme špatně. Cítila 
jsem, že musím pryč, někam, kde mě 
nikdo nezná.

To jste ale mohla odjet z Moravy 
někam na opačný konec republiky na 
sever Čech, třeba do Litvínova…
Je pravda, že tam bych neznala nikoho 
a nikdo by neznal mě, ale hlavou bych 
ten svůj vesmír neopustila. Potřebovala 
jsem opravdu pryč a daleko. To nebyla 
konkrétní touha po Americe a už vůbec 
to nebyla cesta za uměleckou kariérou 
do New Yorku. V té době jsem byla ze 
školy zdeptaná a na malbu neměla 

nejmenší pomyšlení. A fotografování 
jsem se ještě vůbec nevěnovala, to 
přišlo až právě s pobytem v Americe, 
kam jsem odjížděla skutečně úplně 
rozložená. Až později mi právě fotka 
pomáhala urovnat můj život.

Jak se fotografii tenhle terapeutický 
úkol podařil?
K focení mě přivedly dvě věci, které se 
odehrávaly ve stejnou dobu. Pracovala 
jsem v Americe jako au pair a kvůli 
svému pobytu jsem potřebovala 
navštěvovat večerní školu. Vybrala jsem 
si fotografii. Současně jsem řešila i to, 
jestli mám ještě za mořem zůstat nebo 
se mám vrátit domů. On ten život nebyl 
na začátku vůbec snadný. A fotografie 
mi vyřešila obě věci. Plnila jsem 
povinnost a měla jsem zároveň i něco, 
co mě bavilo a v Americe drželo. 
Kdybych to řekla trochu nadneseně, tak 
focení bylo takové anestetikum na 
stesk.

Nebála jste se po brněnské zkušenosti 
dalšího uměleckého studia?
Zásadní rozdíl byl v tom, že na české 
škole jsme byli upozorňování na to, co 
děláme špatně. V Americe nás vyučující 
povzbuzoval k tomu, abychom 
zdokonalovali to, co na naší práci viděl 
jako dobré. Prostě jasná pozitivní 
motivace. A pro mě je tohle pro tvorbu 
strašně důležité. Z Česka jsem 
odjížděla s úplně zabitou chutí tvořit. 
Malbu jsem dostudovala, ale jako 
malířka jsem si vůbec nepřipadala.

Od malby jste se definitivně odstřihla? 
Nebo se nějak ve vašem fotografickém 
rukopisu projevuje?
Moje první fotografie, což byly autopor-
tréty focené v krajině americké Severní 
Karoliny, vznikaly tak, že jsem měla v 
hlavě představu, nebo spíš obraz, jak by 
měl výsledek vypadat. Jezdila jsem 
autem krajinou a hledala a vybírala si 
místa, do kterých jsem chtěla autopor-
trét zasadit. Při samotném focení jsem 
pak hledala a zkoušela ten správný 
výsledek. Takže ano, tohle byly dopředu 
promýšlené věci, nebylo to zachycení 
momentální chvíle, nějakého jedineč-
ného okamžiku. 

Takže místo štětcem teď malujete 
světlem?
Určitě mezi malbou a fotografováním 
existuje paralela v tom, že mám v hlavě 
představu výsledného obrazu. Ale 
zároveň tu je jeden velký rozdíl. Když se 
člověk pustí do malování obrazu, tak 
dělá dlouhodobě na tom jednom 
konkrétním díle, které vzniká. Věnuje 
mu čas, své síly i představivost a pak 
vznikne právě ten jeden obraz.  
U fotografování vzniká snímků víc,  
v různých variantách a nesmírně 
důležitá je pak editace.

Kdy ve vašem stylu práce vzniká 
fotografie? Je to v okamžiku, kdy 
zmáčknete spoušť? Nebo je to až k 
okamžiku finálního výběru při editaci?
Pro mě je každý jednotlivý snímek už 
konečná fotografie, která by obstála 

sama o sobě. Ale výpověď, kterou chci 
sdělit, vzniká až editací, sestavením 
celého souboru, vzájemným působe-
ním vybraných fotografií. Edit je 
klíčový a je to také nejnáročnější část 
celé fotografické tvorby. Přístroje toho 
zvládnou hodně, současná technická 
kvalita je obrovská, ale editování musí 
dělat člověk svýma očima a svou 
hlavou, tam mu žádný stroj nepomůže.

Editujete své soubory sama?
Pro mě je důležité mít své mentory, se 
kterými se můžu o snímcích bavit. 
Klíčové pro mě bylo neostýchat se 
mluvit s lidmi na výstavách a vernisá-
žích a zeptat se jich, co si o fotkách 
myslí. Na tohle je New York úžasný. 
Koncentrace lidí z oboru tam je 
obrovská a skutečně se tam můžete 
potkávat s těmi nejlepšími.
Tím ale také riskujete, že si řeknete  
o zpětnou vazbu, která nemusí být 
vůbec příznivá.
Samozřejmě jsem neměla vždy jen 
pochvalné reakce, to by ostatně k 
ničemu nebylo. Ale nikdy to nebyla ta 
zašlapávací kritika, jakou jsem zažívala 
při studiu malby v Brně. Například pro 
editory jednoho časopisu byly moje 
snímky třeba už moc módní, prostě 
kategorie fashion. Jenže to člověk 
nemůže brát jako něco špatného. Je to 
jen upozornění na jiný pohled, kdy má 
autor respektovat charakter časopisu, 
ve kterém má publikovat. A jde jen o to 
zvolit jiný edit fotek.

Jak jste tuhle zkušenost zužitkovala?
Své fotografie nevyhazuju, žádnou!  
A pokud bych měla já sama někomu 
něco k fotografování poradit, tak právě 
tohle: Fotky nemazat ani nevyhazovat, 
protože čas každé může jednou přijít. 
Sdělení, které v sobě má, se totiž může 
odhalit až třeba v kombinaci s dalšími.

K vašemu autorskému rukopisu patří 
práce s malými kompaktními 
fotoaparáty na kinofilm. Nenarazila 
jste někdy na výtky, že těmto snímkům 
chybí technická kvalita?
Důležitý je obsah, výpověď. Nezažila 
jsem ani jednou, že by se mnou někdo 
řešil technickou kvalitu fotek, takové ty 
věci, kterými někteří fotografové 
spotřebují spoustu času v nekonečných 
debatách o barevném podání, o 
proostření, o ideálním objektivu. Sama 
se tím nezabývám, což asi nejlépe 
dokládá můj milovaný přístroj Yashica 
T4. Mám ho tady v rohu slepený 
izolepou, aby držel pohromadě a pořád 
je to věc, která asi nejvýstižněji 
charakterizuje můj styl. Vyhovují mi 
tyhle malé foťáky, protože s nimi 
nejsem nápadná a nikoho už dopředu 
nestraším nějakým velkým objektivem. 
Samozřejmě, že takhle musím k 
fotografovaným lidem blíž, což není 
vždy snadné. Vyžaduje to překonání 
ostychu, musí se komunikovat, ale 
věřím, že se bližším kontaktem dostane 
do snímku mnohem silnější otisk 
atmosféry.

David Macháček

R O Z H O V O R R O Z H O V O R

Marie Tomanová | It Was  Once My Universe | 2019

Marie Tomanová | Young American | 2019

Marie Tomanová | Young American | 2019

MARIE TOMANOVÁ

Mtarie Tomanová (1985) je česká umělkyně a fotografka. Vyrostla v Mikulově na Jižní Moravě, studovala na Masarykově 
Univerzitě v Brně, nejdříve Vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě a následně v Ateliéru malby na Fakultě umění, kde 
získala magisterský titul. Po skončení studií odjela do Spojených států, v současnosti žije a pracuje v New Yorku. Její foto-
grafické soubory vlastních autoportrétů i portrétů „Young American” spojuje prolínání témat vlastní identity a hledání 
místa v prostoru i lidské komunitě. Její zatím poslední soubor „It Was Once My Universe“ zachycuje pocity z krátkého 
dočasného návratu do rodného Mikulova.
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ZAOSTRENÉ 
NA KRÁSU

Priekopník slovenskej módnej 
fotografie Karol Kállay má o nej prvú 
knihu

Titul: Zaostrené na krásu
Autori textov: Lucia Almášiová, 
Richard Kučera Guzmán, Zuzana 
Šidlíková
Vydali: RICHIE.. s.r.o., Vydavateľstvo 
SLOVART, spol. s.r.o., Bratislava 2019
Dizajn: Richard Kučera Guzmán
ISBN: 978-80-972583-1-3

Priaznivcom fotografie netreba Karola 
Kállaya (1926 – 2012) podrobnejšie 
predstavovať. Napriek tomu, že tento 
absolvent Vysokej školy obchodnej 
nemal v oblasti vizuálneho umenia 
odborné vzdelanie, patrí k najvýznam-
nejším osobnostiam novodobej 
slovenskej fotografie a presadil sa aj  
v západnom zahraničí, čo v období 
komunistického režimu v Českosloven-
sku bolo obdivuhodné. Ako umelecký 
fotograf, autor reportážnych fotogra-
fických cyklov a dokumentarista nám 
od roku 1954 zanechal desiatky publi-
kácií o Slovensku i metropolách 
rôznych krajín. Z nich Pieseň  
o Slovensku a Los Angeles získali  
aj Cenu UNESCO za najkrajšie knihy 
sveta. Sám autor sa stal držiteľom 
viacerých medailí a iných slovenských i 
medzinárodných ocenení.    
Nová Kállayova publikácia Zaostrené 
na krásu bola prekvapením pre 
účastníkov, ktorí počas jej tohtoročnej 

prezentácie zaplnili bratislavský 
aukčný dom SOGA. „Je mimoriadna 
svojím dizajnom i celkovým obsahom. 
Vyšla na špeciálnom papieri, červený 
snímateľný obal evokuje farbu svetla v 
tmavej komore a nechýbajú ani 
autorove poznámky k fotografiám,  
čo je rarita. Kniha je prvá o Kállayovej 
módnej fotografii, ktorej sa dlhodobo 
venoval. Poznám sa s jeho rodinou, 
videl som ich veľký súkromný archív 
fotografií módy, ktoré boli väčšinou 
verejnosti absolútne neznáme. Vznikol 
nápad spracovať ich a vydať knižne. 
Preto som oslovil historikov fotografie, 
odborníkov z textilného odievania aj 
iných. Dlho sme dolaďovali konečnú 
podobu k prospechu knihy,“ povedal jej 

zostavovateľ Richard Guzman z 
kreatívnej agentúry Richie, ktorá ju 
vydala so Slovartom. Aj riaditeľ tohto 
vydavateľstva Juraj Heger potvrdil, že 
nová kniha nebola jednoduchá na 
vydanie, i keď sa to tak môže zdať. 
Zároveň pripomenul, že Kállayovi  
v Slovarte vydali viac publikácií a teší sa 
aj z tejto, pretože k nej ma veľmi blízky 
vzťah, keďže jeho mama bola redak-
torka časopisu Móda a on už  
v chlapčenskom veku sa o jej prácu 
zvedavo zaujímal.        
Podľa odevnej dizajnérky Zuzany 
Šidlíkovej si fotograf takúto knihu 
dávno zaslúžil. „Už v roku 2015 som 
žasla, že neexistuje jeho publikácia  
z tejto oblasti, keďže bol priekopníkom 

slovenskej módnej fotografie i jej 
progresívnym autorom. Statické 
aranžované pózy manekýnok  
v štúdiových interiéroch zmenil na 
pohybové kreácie v rôznych verejných  
a prírodných priestoroch často aj mimo 
Bratislavy. Manekýnky vyháňal do 
galérií, záhrad, parkov, na chodníky, 
múry a schodiská historických budov, 
ba aj na strechu. Okom režiséra ich 
všestranne pripravoval a uplatnil aj 
pozorovateľské skúsenosti dokumen-
tárneho fotografa,“ konštatovala 
Šidlíková, ktorá je s historičkou umenia 
Luciou Almášiovou po čiastkovom 
výskume autorkou hodnotiacich  
a ďalších textov vyše 220 stranovej 
knihy.      
Tá okrem množstva najmä čiernobie-
lych fotografií približuje Kállayov život 
i rôzne dobové fakty. Čitateľ sa v úvode 
dozvie aj krátku históriu svetovej 
módnej fotografie. Tá je silno zviazaná 
s komerciou a populárnou kultúrou, 
zároveň prezentovaná výraznými 
umeleckými osobnosťami a napojená 
na súdobé umenie. Zásadný zlom v roz-
voji módnej fotografie spôsobilo 
vydávanie obrázkových časopisov. Prvý 
samostatný módny časopis Harper´ 
s Bazar vychádzal v New Yorku od roku 
1867 najskôr s kresbami modelov šiat, 

od roku 1888 aj s fotografiami. Jeho 
americkým konkurentom sa v roku 
1892 stal módny magazín Vogue a po 
prvej svetovej vojne Jardin des Modes 
(1922), Marie Claire (1937), Grazia 
(1936). Spomínaní sú významní 
fotografi, ktorí sa tejto oblasti venovali: 
Adolph de Meyer (1868-1946), Edward 
Steichen (1879-1973), bratia Jules, Henri 
a Louis Séebergerovci, George 
Hoyningen-Huene (1900-1968), Horst 
Paul Horst (1906-1999), Cecil Beaton 
(1904-1980), Martin Munkácsi 
(1896-1963), Francois Kollar (1904-1979), 
Louise Dahl-Wolfe (1895-1989) a iní. 
Obdobie po druhej svetovej vojne 
(1946-1990) bolo rozmachom vzniku 
nových módnych domov a značiek. 
Popri New Yorku, Paríži a Berlíne sa 
centrami dejísk módy stali Londýn, 
Mníchov a Miláno. Pribudli nové 
časopisy Elle, Burda Style, Saison, 
Sybille, Seventeen, i-D a ďalšie. Módu 
fotografovali Richard Avedon (1923-
2004), Gleb Derujinsky (1925 – 2011), 
Hiro (1930),  Irving Penn (1917-2009), 
William Klein (1928), David Bailey 
(1938), Guy Bourdin (1928-1991), 
Helmut Newton (1920-2004), Frank 
Horvat (1928) a iní umelci.       
Na Slovensku časopis so zámerom 
výchovy občanov ku vkusu a estetic-
kému cíteniu v odievaní vychádzal od 
roku 1950 pod názvom Móda-textil, 
ktorý sa zmenil na Naša móda (1961)  
a v roku 1968 na Móda. Bol populárny, v 
končiacom roku 1990 mal náklad 150 
000 kusov. Redakcia začala vydávať aj 
módny časopis pre mladú generáciu s 
názvom Dievča (1969). Oba sa stali 
výnimočnou platformou na rozvoj 
našej módnej fotografie. Prvý z nich 
obsahoval i rubriky o kultúre bývania, 
zdravej výžive, kozmetike, výchove detí 
a redakcia odpovedala na otázky 
čitateliek. Samotná móda mala tiež 
široký záber. Boli tam odevy každo-
denné, pracovné, pre rôzne profesie, 
šaty do divadla, svadobné, plesové a na 

iné slávnostné príležitosti pre obe 
pohlavia.    
V takýchto periodikách je dôraz na 
fotografiu a v tom mal veľkú zásluhu 
Karol Kállay, aj keď za obdobie 1950 až 
1990 pre časopis pracovalo 35 fotogra-
fov. On sa stal členom redakcie v roku 
1956 a vyše tri desaťročia formoval jeho 
vizuálny charakter a kreatívne ho 
formoval. Zavádzal nové trendy, pri 
fotení uplatňoval odvážnejšie pohľady 
aj z iných uhlov záberu, tvoril dyna-
mické série. Pri zvýrazňovaní ženskej 
erotiky a zmyselnosti bol občas pod 
ideologickým tlakom, keďže časopis sa 
zodpovedal Československému zväzu 
žien, ba došlo aj k dočasnému 
prerušeniu spolupráce s ním. Napriek 
tomu Kállay bol pravdepodobne 
jediným dlhodobo interne zamestna-
ným fotografom v tejto brandži. Tiež 
spolupracoval s odevnými a textilnými 
podnikmi, obuvníckymi firmami, 
výrobcami bižutérie, tvoril reklamné 
fotografie pre katalógy a kalendáre.  
V 60. rokoch spolupracoval s nemec-
kými časopismi Saison a Sibylle i 
parížskym Jardin des Modes, kde 
prispievali Viliam Klein, Helmut 
Newton a iní svetoví fotografi, ktorí mu 
boli vzorom, i preto zásadne zmenil 
našu módnu fotografiu. To na 
prezentácii knihy potvrdili v rozhovo-
roch prítomné prvé slovenské 
manekýnky Emma Tekelyová a Ľuba 
Magátová-Rusková. Oveľa viac  
z ich spomienok sa čitateľ dozvie  
v rozhovoroch s nimi, aj s ďalšou 
manekýnkou Beátou Králikovou. 
Okrem živých rozhovorov a krátkeho 
filmového dokumentu o Karolovi 
Kállayovi bola spestrením slávnostného 
večera prezentácia jeho niektorých 
fotografií vešiakovým spôsobom 
imitáciou šatníka (na snímke). 
     

Pavol Erdziak
publicista

R E C E N Z I A   —  K N I H Y R E C E N Z I A   —  K N I H Y

Karol Kálay | z knihy Zaostrené na krásu | 

Karol Kálay | z knihy Zaostrené na krásu | 

Karol Kálay | z knihy Zaostrené na krásu | 
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Manželia Marekovci 
majú prvú spoločnú výstavu 
v Stredoeurópskom dome  
fotografie

Autori: Veronika Marek Markovičová, 
Peter Marek
Názov: Spolu (každý inak)
Miesto: Stredoeurópsky dom fotogra-
fie, Bratislava
Dátum: 5. 3. – 5. 4. 2020
Kurátor: Milota Havránková

„Poznám ich dobre a obdivujem, ako 
žijú a tvoria v obmedzených podmien-
kach malého bratislavského bytu pri 
starostiach s dvoma malými deťmi  
v jednej domácnosti. Obaja spolu robia 
Fotopondelky, fotografia je ich 
spoločný menovateľ, ale majú o nej 
rozličné vizuálne predstavy,“ na 
vernisáži výstavy konštatovala jej 
kurátorka Milota Havránková      
Kým manžel fotoaparátom pri 
technickej dokonalosti zaznamenáva 
realitu, Veronika svoje predstavy  
o konečnej podobe fotografie trpezlivo 
dotvára nožnicami k svojej vnútornej 
spokojnosti. Návštevník výstavy v 
štyroch miestnostiach na druhom 
poschodí domu fotografie bez 
označenia na prvý pohľad vidí, ktoré 
diela sú čie.      
Peter Marek (1968) sa prezentuje 
výberom z dlhodobého cyklu Lesogra-
fie. Z 23 prevažne farebných fotografií 
štvorcového formátu je niekoľko veľko-
plošných. Všetky spája pokojná lesná 
príroda v rôznom ročnom období, 
pričom fotograf využíva kontrast 
prírodného svetla a tieňa. Okrem 
dominantných stromov je tam popa-
dané lístie, tráva i iná nízka zeleň. 
Fotografia je jeho veľká záľuba, ktorej 
sa venuje popri zamestnaní v Sloven-
skej národnej galérii. V jej kaviarni 
Berlinka organizuje pre verejnosť s 
manželkou štvrtý rok pravidelné 
mesačné besedy o fotografii s predsta-
vovaním autorov pod názvom Fotopon-
delok. Zároveň pôsobí ako pedagóg 
fotografie na Slovenskej technickej 
univerzite. Od roku 1995 vystavuje 
voľnú tvorbu na autorských a skupino-
vých prezentáciách doma i v zahraničí.     
Aj u Veroniky Marek Markovičovej 

(1983) dominuje les a iná prírodná tema-
tika na 58 vystavených malých čierno-
bielych kolážových dielkach. V nich 
skúma analógový jazyk a materiál foto-
grafie, konštruuje a dekonštruuje nara-
tív svojho života. I jej dielka sú bez 
názvu, často nejednoznačné či záhadné 
a tak každý návštevník môže na nich 
vidieť niečo iné, aj si ich ľubovoľne 
nazvať. Mnohé sú viacvrstvové, dopl-
nené hlavami a postavami ľudí, ich čas-
ťami (ruky, nohy) alebo rôznymi 
predmetmi (stôl, stoličky, budova...)  
i drobnými kresbovými zásahmi 
(schody). Čiže môžu byť aj príbehmi 
tejto absolventky filmovej a divadelnej 

vedy na Filozofickej fakulte Univerzity 
Palackého v Olomouci (2008). Autorka 
tiež absolvovala štúdium na Katedre 
fotografie a nových médií Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave (2014)  
a stáž na FAMU v Prahe (2013). Venuje 
sa výtvarnej fotografii, je kurátorka, 

publicistka a prekladateľka. Od roku 
2000 videli návštevníci jej tvorbu na 
autorských a skupinových výstavách 
doma a v zahraničí.  

Pavol Erdziak 
publicista   

SPOLU (KAŽDÝ INAK)

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

              

FOTOBLOK
Názov : Fotoblok. Stredná Európa vo 
fotografických knihách.
Miesto: Krakov, Medzinárodné 
centrum kultúry
Termín: 21. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Kurátori: Lukasz Gorczyca, Adam 
Mazur, Natalia  Žak
Vedecký tím: Arnis Balčus, Vladimír 
Birgus, Adriana Dumitran, Eve Killer, 
Bohunka Koklesová, Claudia Kussel, 
Agné Narušyté, Tomáš Pospěch, Peter 
Puklus, Wojciech Wilczyk

Knihy boli vždy - najmä od konca 
19.storočia – súčasťou fotografického 
života. Ich autori si kládli rôzne ciele 
– komerčné, umelecké, agitačné, 
propagandistické, poznávacie atď. 
Rozdiely v ambíciách knih/ katalógov 
boli často rovnako nezlučiteľné ako 
priepasť medzi rôznymi prúdmi 
fotografickej produkcie. Pre niekoho 
bola kniha inou cestou marketingu, 
pre iného autonómnym nosičom, 
ktorý kombinoval slovo, obraz, 
typografiu v jeden špecifický systém. 
Na začiatku 21. storočia britskí autori 
Martin Parr a Gerry Badgar v 
rozsiahlom  historickom projekte 
upozornili, že pre vývoj fotografického 
média bola kniha dôležitejšia ako 

prelomové výstavy, pretože bola ľahšie 
distribuovateľná a autor z Japonska 
tak skôr ovplyvnil knihou vývoj 
napríklad  v Československu než 
svojou  expozíciou v Tokiu.  Kniha sa 
stala hrdinom dejín fotografického 
média. 
Paralelne s dielom britských historikov 
sledujeme v posledných dvoch 
desaťročiach aj vďaka nárastu počtu 
galérií trend od úžitkovej produkcie k 
fotografii ako umeniu. S tým sa však 
spája aj opačný trend, keď mnohí 
autori  oproti výlučnosti a niekedy až 
hermetickosti prezentácií v galériách 
siahajú po tvorbe kníh ako negalerijnej 
prístupnejšej forme prezentácie svojho 
diela. Prinieslo to so sebou   aj návrat k 
starým knihám ako produktom 
bohatým na mimoumelecké kontexty s 
bohatým fotografickým obsahom. 
Skvelá výstava Fotoblok patrí do tohto 
prúdu, pritom ide o rozsiahly projekt. 
Jeho súčasťou  nie je len expozícía v 
historickom centre Krakova, ale aj 
vedecká konferencia, ktorá sa 
uskutočnila na jar roku 2018, a tiež 
výpravná kniha, ktorá výstavu 
sprevádza (s reprízou jej časti sa počíta 
v Olomouci a Bratislave). Výstava sa 
podobne ako kniha člení na päť 
kapitol, každej bola vymedzená jedna 
miestnosť v krakovskom kultúrnom 
centre – Fotografická kniha/ 

Fotografika. Budovanie nového štátu, 
Vojna a trauma, Všedný život, Hlas 
ulice. 
Svojbytnosť predmetu expozície  
autori  podčiarkli aj tým, že v katalógu 
reprodukujú snímky tak,
aby zdôraznili, že sú časťou trojroz-
merného objektu, nie sú to výstavné 
exponáty, ale časť knihy. 
Kurátori  strednú Európu vymedzili na 
východe Pobaltím, na západe Českom/
Slovenskom, na juhu Rumunskom, 
pričom vylúčili Balkán kvôli množstvu 
nespracovaného materiálu.. 
Vnútorné umné členenie  výstavy 
poskytlo priestor pre sugestívnu a 
korektnú rekonštrukciu rozmanitosti 
prítomnosti fotografie v živote 
spoločnosti. Fotografia nefungovala 
len ako samostatný umelecký druh,  
ale súčasne  aj ako kanál formovania 
spoločnosti, nosič jej ideológií, hodnôt 
a cieľov. Nie je to teda výstava len o 
dejinách fotografie, ale cez fotografiu 
aj o dejinách strednej Európy. 
Napríklad  zo Slovenska je súčasťou aj 
Martinčekova/Novomeského kniha 
Nezbadaný svet (1964), aj Cincíkova  
propagandistická kniha Leto na Kryme 
(1944) o bezstarostnom živote 
slovenských vojakov na okupovanom 
Kryme. 
V každej miestnosti okrem obálok, 
dvojstránok kníh vo vitrínach  kurátori 

vybrali aj niektoré diela vo forme 
výstavných exponátov. Autori utvorili 
dialóg medzi knižnou tlačenou 
podobu diela a galerijnou prezentá-
ciou obrazu – či už v podobe zarámo-
vaných solitérov/cyklov alebo 
inštalácie ako v prípade maďarského 
autora Petra Puklusa. 
Autori sa nedržali striktne chronológie 
v jednotlivých kapitolách. Vo vitrínach 
sa vedľa seba ocitli knihy vydané na 
odstupe 40 či 50  rokov, tieto konfron-
tácie boli veľmi inšpiratívne pre 
pochopenie vývoja média. Výstava sa 
zriekla aj dôsledne štýlového členenia 
dejín a, napríklad v časti o fotokni-
hách, sa vedľa seba ocitla éterická 
knižná tvorba  Františka Drtikola s 
drsnou, takmer amatérskou reportá-
žou z života nezamestnaných – spojil 
ich fakt, že ich vydali v tom istom roku.
Fotoblok je výsledkom  skvelej 
spolupráce kurátorov, historikov, ale aj 
architektov. Všetko je do detailu 
premyslené. V časti Vojna  a trauma,  
o knihách z obdobia svetovej vojny, sa 
nachádza v prítmí veľkej prázdnej 
miestnosti veľký kváder utvorený z 
kovových zásobníkov, v ktorých sú 
ukryté knihy. Na stenách neviseli 
žiadne fotografie, návštevník si musel 
vytiahnuť zásuvky, aby spoznal, čo je v 
nich ukryté. Až potom bol  konfronto-
vaný s knihami, ktoré dokumentovali 

des, horor,  ktorého strojcom bol  
človek. Prázdny priestor slúžil na 
zostrenie vnímanie, bránil rozptýleniu 
diváka a kváder kovových  zásobníkov 
nevyhnutne viedol k asociácii s 
náhrobkom, v ktorom sú pochované 
obete vojny. 
Z hľadiska výstavníckeho autori menili 
rytmus rozprávania, viedli diváka tak, 
aby okrem statických exponátov 
mohol sledovať aj pohyblivé doku-
menty, objekty, ktoré intenzívne 
vťahovali návštevníka do expozície, 
nebol len pasívnym pozorovateľom,  
ale žiadala sa jeho spoluúčasť.
Zo slovenskej produkcie okrem už 
spomínaných diel výstava zahrnula aj 
knihy Karola Kállaya (Deň plný 
zázrakov, 1963 a Píseň o Moskvě, 1972) 
) a Ľuba Stacha (Obchodná 1984-2014). 

Václav Macek
historik fotografie a filmu

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

Veronika Marek Markovičová | Bez názvu | 2019

Peter Marek | 2019

 Rumunská fotopublikácia | Rumunsko v práci | rôzni autori | autor textu Alexander Badauta | vydavteľ Minesterul, Bukurešt | 1940

STREDOEURÓPSKY DOM

FOTOGRAFIE

CENTRAL EUROPEAN HOUSE

OF PHOTOGRAPHY
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MLADÝ 
TALENT 
SLOVAK 
PRESS 
PHOTO 2019
Autor: Timotej Janko
Dátum: 12. 2. 2020 – 12. 4. 2020
Miesto: Galéria Nadácie Slovak Press 
Photo, Zichyho palác, Bratislava

SLOVAK PRESS PHOTO i v roku 2019 
ponúklo pohľad na novú generáciu 
fotografov aj prostredníctvom 
kategórie Mladý talent. Tentokrát 
získal ocenenie Timotej Janko s 
portrétnou sériou Puto. V rámci 
samostatnej výstavy, ktorú nazval 
„jazyk”, mal Timotej priestor dvoch 
priechodných miestností. Pri vstupe 
zainteresovaných víta práve čiernobiela 
séria fotografií, za ktorú si vyslúžil 
tohtoročný titul talent spomedzi 
mladých.

Pozeráme sa na šesť individuálnych 
portrétov detí, ktorých identitu 
nepoznáme. Ich tváre sú totiž 
neodhalené, často zakryté rastlinou či 
kvetom. Stručný popis, ktorý autor  
k sérii dodal, znie: „Úprimnosť tých 
najmenších. Ich čistota.”. Nestáva sa 
často, že by sa téma nevinnosti detí 
objavovala v repertoári tak mladého 
umelca. Sledujeme akýsi fenomén, 
ktorý sa objavuje v súčasnej fotografii 
čoraz častejšie – nostalgia, zatiaľ čo 
portréty svojím klasickým čiernobielym 
vizuálom a inscenovanosťou pripomí-
najú slovenskú novú vlnu z 80. rokov. 
Návrat k zaužívaným prístupom  
a motívom vrátane analógového 
fotografického procesu opäť potvrdzuje 
tendenciu akéhosi comebacku 
minulosti.

Vo vedľajšej miestnosti, ktorú Janko  
v rámci svojho výstupu mal k dispozí-
cii, sa ocitáme v inom svete. Timotej sa 
rozhodol výstavu víťaznych fotiek 
doplniť o ešte jeden súbor. Síce znovu 
ide o portréty, rozdiel oproti víťazným 
je vo vizualite citeľný hneď. Ocitáme sa 
v kvázi dospelom svete, kde môžeme 
predpokladať, že portrétovaní sú 
rovesníci autora. Fotografie sú fotené  
v priestore zaliatom červenou, ktorá sa 
objavuje aj fyzicky na mieste výstavy. 
Na fotkách vyniká zelený lúč, ktorý 
zasahuje telá portrétovaných na 
rôzdnych miestach. Postavy vyzerajú, 
akoby vyšli zo sci-fi filmovej scény. 
Takáto scénickosť nie je náhodná, 
Timotej Janko je momentálne študent 
VŠMU na odbore Kameramanskej 
tvorby. Dve miestnosti ,a tým pádom aj 
obe diela spája objekt rastliny. Zatiaľ čo 
v čiernobielych sa objavuje v rámci 

obrazu, v dospelom svete je rastlina 
preklopená do reality a divák sa na ňu 
díva ako na objekt v rohu izby. Ďalším 
prvkom doplňujúcim “červené” 
portréty je krížik, ktorý visí zhora  
a jeho črty si uvedomujeme, až keď sa 
priblížime. 

Fotografie ako také sú technicky 
zvládnuté a zaujmú laika i nelaika. 
Problém však môže nastať v pochopení 
kontextu. Ak sa na celú expozíciu 
pozriem zo subjektívneho pohľadu, 
chýba mi autorova vsuvka, ktorá mi mi 
dopomohla spojiť si všetky v tomto 
momente skryté spojitosti. Sprievodný 
text, ktorý sa nachádzal na výstave, bol 
vo svojej podstate vágny, a nedovoľoval 
pochopiť zámer autora. Rovnako 
strácame pojítko objektov, ktoré 
možno naznačujú akúsi kritiku 
spoločnosti alebo subjektívny symbol 
pre umelca, no bez jasného náznaku 
môžeme nad významom iba polemizo-
vať. Autorovi teda odporúčam pri 
najbližšej príležitosti viac zainvestovať 
do času stráveného nad komentárom 
pre verejnosť, ktorá sa o fotografiu 
zaujíma. Nepredpokladám, že Timotej 
sa snažil byť nejasný alebo nepocho-
pený; v rámci umenia by sme si ako 
tvorcovia mali neustále klásť otázku, či 
by to, čo sme práve stvorili, pochopila aj 
naša vlastná babička. Je dôležité, aby 
nevznikali múry medzi umeleckým a 
neumeleckým svetom, keď umenie 
tvorí život a život tvorí umenie. 

Kvet Nguyen
Fotografka a redaktorka

Séria Modrá je dlhodobý dokumentárny cyklus o intímnom vzťahu autora s jeho star-
kou. Marek Pupák hravo pretavuje spomienky z detsva na svoju babičku do jej kaž-
dodenného života. Staroba častokrát nadobúda melancholickú podobu, človek je na 
konci života utrápený, bojuje s chorobami a samotou.  Naopak, staroba  
v  autorových fotografiách je farebná, bezstarostná a veselá. Starká si svoj život užíva 
a rozhodne vie, ako sa tešiť z maličkostí. Modrá farba symbolicky predstavuje aj 
nesmrteľnosť.  Práve cez starkin príbeh sa fotograf snaží ukázať,  že staroba nezna-
mená len koniec, jeho obrazy sa stávajú vizuálnym memoárom o hodnotnom živote 
v jeseni, ktorý by sme si mali vážiť a tešiť sa z neho. 

Dorota Holubová
fotografka a šéfredaktorka

P O R T F Ó L I O

MAREK PUPÁK

MODRÁ

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

Timotej Janko | z víťaznej série Puto | 2019

Timotej Janko | zo série Jazyk | 2019
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Autor: Mária Švarbová
Titul: FUTURO RETRO
Miesto a rok vydania: Malmö, Švédsko, 
2019
Vydavateľstvo: New Heroes & Pioneers 
Texty: Katarína Hybenová, Mária 
Švarbová
Grafický dizajn: Daniel Zachrisson
Formát: 230 mm x 300 mm, pevná 
väzba + prebal, 256 strán

Už dlhšiu dobu sledujem vývoj našej 
pravdepodobne komerčne najúspešnej-
šej fotografky, ktorá sa zaujímavým 
spôsobom dokázala presadiť po celom 
svete, ale u nás je ešte stále tak trochu 
neznámym pojmom. Som milovníčkou 
fotokníh, a tak mi neušla jej prvotina 
(Swimming Pool, 2017). Musím 
priznať, bola som z nej, teda predovšet-
kým z kvality jej prevedenia, trochu 
sklamaná. A asi aj preto som bola 
zvedavá, čo ma čaká teraz, kam sa 
Mária a jej spolupráca za dva roky s 
vydavateľom posunuli. S nedočkavos-
ťou som v karanténe očakávala príchod 
kuriéra.

Mám knihu v rukách. Fotografia na 
obale je momentálne tak trochu 
aktuálna a určite osloví hneď na prvý 
pohľad. Je taká – netypicky nonša-
lantne iná, milá a nevinná. Dokáže s 
ľahkosťou nadviazať na väčšinový 
obsah knižnej publikácie – socializmus, 
nemé tváre, architektúra, minimaliz-
mus, presaturovaná červená, pastelové 
farbičky, a to všetko zabalené do 
podoby umeleckej fotografie. 

Čo sa týka grafického prevedenia, mám 
hneď po prvom prelistovaní niekoľko 
málo výhrad: fotografie prelievajúce sa 
cez dve strany by mali byť “no-no” 
hlavne keď knihu nie je možné otvoriť 
úplne dorovna (lay flat). Trochu nudné 
a miestami nelogické usporiadanie a 
radenie fotografií ma akurát núti 
listovať rýchlejšie, pričom zámer by 
mal byť opačný. Pokúsiť sa prekvapiť, 
zaujať, prinútiť čitateľa na chvíľu sa 
zastaviť a detailnejšie fotografiu 
sledovať. Hľadať v nej, pátrať po 
príbehu, skúmať, čo ňou chcel autor 
vyjadriť. Veď napokon - tvorba 
fotografov je do veľkej miery obrazom 
ich samých, akousi autobiografiou. Ale 
to nie je chyba fotografa. 

Príbeh autorky je sám osebe zaujímavý. 
Od reštaurovania a archeológie, ktoré 
Mária študovala, je na prvý pohľad  
k fotografii ďaleko. Napriek tomu túto 
vzdialenosť bravúrne prekonala a od 
roku 2010, keď sa fotografii začala 
aktívne venovať, sa od zeminy, ľadu, 
lístia a rôznych pôdnych tvorov (viď jej 
prvá známa séria Forgotten) postupne 

prepracovala k niečomu, čo sa zdá, 
bude jej rukopisom navždy. Už na 
začiatku svojej tvorby nebola od 
dnešnej, predovšetkým výrazovej 
podoby fotografovaných subjektov tak 
ďaleko. Často sa u nej opakovali 
momenty odvrátenej tváre, s prevažne 
vážnym nádychom. Nenájdete v nich 
úsmev, ale neskutočne príťažlivý 
pohľad do duše. Ten časom úplne vymi-
zol a zo subjektov sa stávajú nemé, 
bezduché postavy dotvárajúce priestor. 
Ten bez nich nie až tak vizuálne 
zaujímavý. Stávajú sa z nich figuríny.  
A práve tu niekde sa začína Máriin 
veľký experiment.

V jednotlivých sériách sa pohráva  
s témami jednoduchých životných 
situácií, či už je to návšteva zubára, 
mäsiara. Fotografie sú precízne 
štylizované a jednotlivé detaily či 
rekvizity len podporujú surrealitu 
výsledného obrazu. Minimálna 
interakcia jednotlivých subjektov 
medzi sebou, ale aj s divákom je 
vyvážená jemnosťou farebnej škály, v 
ktorej síce nachádzame adrenalínovú 
červenú, ale na druhej strane pastelovú 
modrú, žltú, ružovú. Jedinej farbe, 
ktorej sa očividne vyhýba, je farba 
zelená.

Priestor, ktorý bol pôvodne úplne 
nepodstatný, sa dostáva do popredia a 
v sérii, ktorá Máriu preslávila na celom 
svete – Swimming Pool, naplno 
exploduje. Zo socialistickej architek-
túry zanedbaných slovenských plavární 
sa jej podarilo vyťažiť maximum. Voda 
ako očista, strohosť, symetria, grafické 
línie a akási nekonečnosť odrážajúca sa 
na hladine bazénov. Vizuálna čistota, 
ktorá je v tomto prípade synonymum 
vody verzus éterická nehybnosť postáv, 
ako keby zmrazená strojom času. Retro 
a zároveň osviežujúco mladistvé zábery 
v jemnej štylizovanej harmónii. 

Poslednú sériu, ktorú autorka v knihe 
predstavuje, je Lost in the Valley – séria, 
ktorá ako zatiaľ jediná vznikla mimo 
hraníc Slovenska. Je síce zasadená do 
prostredia kalifornskej púšte a 
zodpovedá kľúčovým hodnotám 
Máriinej predchádzajúcej tvorby, ale na 
fotografiách pre zmenu často postrá-
dame architektonické prvky. Tie 
nahrádza čistý minimalizmus púšte, 
stavby a línie budov sú vymenené za 
línie pohoria a horizontu. A opäť tu 
ťažko hľadáme farbu zelenú. Žiadne 
palmy alebo stromy. Asi ju autorka 
nemá rada.

Listujem v knihou ešte jedenkrát, než 
ju pred ukončením tejto recenzie 
odložím do poličky. Možno menej by 

bolo lepšie. Aspoň mňa osobne 
nezaujíma, ako modelka či model 
vyzerá z rôznych uhlov pohľadu, v 
detaile a v celej postave. Alebo 
koľkokrát je ju možné vo Photoshope 
naklonovať. Nie pokiaľ malo ísť o 
prierez doterajšej tvorby autorky. Toto 
je skôr katalóg jej tvorby od roku 2014. 
Stačí sa pozrieť na jej profil na 
Behance. Škoda tiež, že sa tu nenašlo 
miesto pre jej ranejšiu tvorbu. Aspoň 
mne sa jej prvotné portréty veľmi páčia 
a v retrospektíve jej tvorby majú veľkú 
výpovednú hodnotu.

Jana Rajcová, M.A.
19 March 2020

R E C E N Z I A   —  K N I H YP O R T F Ó L I O

PASTELOVÁ 
FUTURORETROSPEKTÍVA

Mária Švarbová | zo série Doktor | 2019
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Jedna z najprestístížnejších 
svetových fotografických súťaží sveta 
koncom februára nominovala 44 
fotografov a fotografiek z 24 krajín 
sveta. Medzinárodná porota vyberala 
z vyše 4-tisíc prihlásených a 73-tisíc 
fotografií. V posledných dvoch 
ročníkoch sa umiestnil český fotograf 
Jiří Hanke v kategórií šport, avšak 
spomedzi nominovaných tento rok 
nie je Slovensko ani Česká republika, 
ale  tentokrát uspel z nášho regiónu 
poľský fotograf  Tomasz Kaczor  
snímkou pre denník Gazeta 
Wyborcza. Na fotografiu roka, 
absolútneho víťaza ,je nominovaných 
6 fotografií.
Alžírsky fotograf Farouk Batich s viac 
ako dvadsať ročnou skúsenosťou 
fotožurnalistu nasnímal pre 
 Deutsche Presse-Agentur študent-
ských demonštrantov, ktorý 
kritizovali vládu sa zmanipulované 
voľby a dlhoročného prezidenta 
Abdelazíza Buteflika, ktorý po tlaku 
verejnosti nakoniec skončil vo 
svojom úrade. Na ďalšom z top nomi-
novaných záberov, ktoré odfotil 
Mulugeta Ayene, etiopský fotograf na 
voľnej nohe, je portrét plačúcich žien 
po páde lietadla Ethiopian Airlines, 
kedy príbuzní nemali dostatok 
informácií o nešťastí a pri vzlete 
lietadla zomrelo na mieste 157 ľudí. 
Japonský fotograf Yasuyoshi Chiba 
pre Agence France-Presse odfotil 
mladého muža osvetleného 

mobilnými telefónmi, ktorý 
prednáša protestnú poéziu, zatiaľ čo 
demonštranti skandujú slogany 
vyzývajúce na civilnú vládu počas 
výpadku prúdu v sudánskom 
Chartúme.
Poliak Tomasz Kaczor uspel so 
snímkou Prebúdzanie v kategórií 
portrét. Ruky rodičov na 15-ročnom 
arménskom dievčati na vozíku, ktoré 
sa práve prebudilo z katatonického 
stavu vyvolaného syndrómom 
rezignácie v záchytnom tábore pre 
utečencov Podkowa Lesna.  Týmto 
syndrómom trpia často deti 
migrantov a spôsobuje, že pacienti 
sú pasívni, imobilní, nemí, 
neschopní jesť a piť, inkontinentní  
a nereagujú na fyzické podnety. 
Ovplyvňuje psychologicky traumati-
zované deti uprostred zdĺhavých 
azylových procesov. Írsky fotograf 
Ivor Prickett uspel so snímkou 
kurdského bojovníka zraneného 
tureckými silami, ktorý leží s 
ťažkými popáleninami v nemocnici, 
za ruku ho drží jeho priateľka, ktorá 
ho prišla navštíviť. Na Kurdov útočili 
Sýrčania a Turci, momentálne sa 
bojuje o posledný kút krajiny v Idlibe, 
táto krvavá občiasnka vojna vyhnala 
z domovov milióny ľudí.  Posledný 
nominovaný záber od ruského 
fotografa Nikitu Terjošina sa nazýva 
Nič osobné, zadná kancelária vojny. 
Je na nej podnikateľ na Medzinárod-
nej výstave a konferencii o obrane 
(IDEX) v Abu Dhabi v Spojených 
arabských emirátoch, ktorý nesie do 
zákulisia na konci dňa dvojicu 
protitankových granátometov.  IDEX 
je jedným z najväčších veľtrhov 
zbraní na svete, kde sú medzi 
účastníkmi ministri obrany, vojenskí 
náčelníci a vládni činitelia. Je to pre 
nich spoločenská udalosť, kde sa 

vojna odohráva v konferečných 
sálach a v umelom prostredí 
používajú figuríny a obrazovky na to, 
aby nahradili skutočných ľudí  

v choreografických ukážkach bojov 
na vode.
Výsledky víťazných fotografií budú 
predstavené v polovici apríla  

v Amsterdame. 

Dorota Holubová
šéfredaktorka

NOMINÁCIE 
63. ROČNÍKA 
PRESTÍŽNEJ 
FOTOGRAFIE 
SÚŤAŽE 

WORLD 
PRESS  
PHOTO
2020 

F O T O G R A F I C K Á  S Ú Ť A Ž R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

Mulugeta Ayene | nominácia na World Press Photo 2020

Farouk Batiche | nominácia na World Press Photo 2020

Tomek Kaczor | nominácia na World Press Photo 2020

Ivor Prickett | nominácia na World Press Photo 2020 Yasuyoshi Chiba | nominácia na World Press Photo 
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Názov: Fotografia je jazyk 
Autor: Alec Soth
Kurátor: Verena Kaspar-Eisert
Dátum: 27. 2. 2020 - 16. 8. 2020
Miesto: KUNST HAUS WIEN

Alec Soth (nar. 1969), člen Magnum 
Photos - medzinárodného združenia 
fotožurnalistov pracujúcich po celom 
svete, ktoré má za cieľ zaznamenávať 
udalosti 20. storočia, vystavuje po 
prvýkrát v našich končinách. Výstava je 
prehliadkou amerického životného 
štýlu a zároveň psychologickým 
rozborom americkej spoločnosti 
zachyteným veľkoformátovým 
fotoaparátom tohto popredného 
súčasného amerického fotografa. 
Výstava kombinuje príbehy z jeho 
najznámejších kníh: Sleeping by the 
Mississippi, ktorá bola prvýkrát 
publikovaná v roku 2004, Niagara 
(2006), Broken Manual (2010), 
Songbook (2014) a napokon I Know 
How Furiously Your Heart Is Beating 
(2019), ktorá vznikla po ročnej tvorivej 
kríze fotografa.

Vo svojich fotografiách Alec Soth 
používa rôzne druhy ľudskej skúse-
nosti, s pomocou ktorej rozvíja 
senzibilitu, ktorá presahuje vizuálnu 
stránku a spája poetickú citlivosť a 
aspekty poézie do jedného celku. Táto 
impresívna kolekcia je rozdelená do 
chronologických sekcií, poskytujúc 
perspektívu o rozsahu Sothových 
zručností. Je to umelec, fotožurnalista, 
blogger, vydavateľ, edukátor či 
instagrammer. Okrem fotografií na 
výstave našli priestor aj knihy, časopisy, 
či ďalšie artefakty, ktoré Sothovi dávali 
víziu a smerovanie v jeho projektoch. 
Jeho fotografie sú “sólom”, ktoré by 
hudobná skupina zahrala vždy v novom 
kontexte, pri rôznej atmosfére, pred 
iným publikom, čo by malo za 
následok, že zážitok z hudobného 
kúsku by vždy mohol byť odlišný. 

Sothov záujem o to, čo môže jeden 
záber spôsobiť, premieňa jeho tvorbu 
na umeleckú formu, ktorá môže 
hovoriť  o ľudských zážitkoch 
rôznymi spôsobmi. Ukazuje nám 
portréty, krajinu, zátišie, rôzne druhy 
predmetov. Jeho tvorba je širokospek-
trálna, často vzdialená a zároveň 
blízka. A to vďaka témam, ktorým sa 
venuje – vzťahom, samote, ľudskému 
spojeniu a ľudským túžbam.

Alec Soth sa narodil v roku 1969 a stále 
žije vo svojom rodnom meste v 
Minnesote. Vystavené fotografie 
nespadajú do jeho práce pre 
Magnum, ale sú jeho osobnou 
výpoveďou a pohľadom na svet cez 
jeho optiku. Preslávil sa knihou 
Sleeping by the Mississippi. Výber 
farebných fotografií z tohto projektu 
otvára celú výstavu. Celá séria bola 
vytvorená niekde blízko toku rieky 
Mississippi, ale ani jedna fotografia 
nemá absolútne nič dočinenia s touto 
riekou. Môžeme vidieť interiér baru, 
skelet postele uprostred močiara, 
muža menom Charles oblečeného  
v uniforme pilota s modelom lietadla 
v každej ruke. Soth pracuje metamor-
ficky, alegoricky, produkuje pri tom 
niečo, čo je možné považovať za výsle-
dok šťastného vzťahu k veľkej 
americkej novele, za dôsledok 
rozsiahlych skúseností a vedomostí. 
Pri pohľade na jeho fotografie je nám 
jasné, že za sebou skrývajú príbeh. 
Jeden príklad z mnohých – Charles 
Lindbergh - prvá osoba, ktorá 
preletela Atlantik. Na modrej fotografii 
postele na verande domu je reálna 
detská posteľ Charlesa Lindbergha. Ale 
čo robí vonku? Chceli jeho rodičia, aby 
spával vonku? Je to výchovný spôsob, 
ako sa z chlapca stane muž dostatočne 
silný na to, aby preletel cez oceán? 
Popiska k fotografii nič nenapovie. 
Vlastne všetky popisky skôr vyvolávajú 
ďalšie otázky, ale neprinášajú odpovede. 

Sothova tvorba dokazuje jeho túžbu 
prehlbovať obraz a dávať možnosť 
pozorovateľovi spájať sa s ním. Nie sú 
to zábery, ktoré, tak ako bolo zvykom 
posledných niekoľkých desaťročí, 
ilustrujú dôležité udalosti, jeho fotogra-
fie len jemne naznačujú príbeh v 
pozadí. Dáva svojim záberom viac 
voľnosti. Pri pohľade na ne je možné 
zažívať akýsi asociačný cyklus, ktorý 
vám dáva veľa slobody.

 Nasledujú omnoho väčšie fotografie. 
Soth vo väčšine prípadov pracuje s 
veľkoformátovým 8 x 10 fotoaparátom, 
ktorý mu umožňuje zachytávať 
množstvo detailov, majú hĺbku a 
neskutočnú ostrosť. Vo svojom ďalšom 
projekte zostáva verný vode. Niagara 
Falls je romantickým miestom, kde 
mnoho ľudí plánuje a realizuje svoje 
zásnuby či svadby, alebo tam smerujú 
počas medových týždňov. Hľadajú 
vodopády epickej veľkosti a akejsi 
sexuálnej sily. Za posledné roky sa však 
ich okolie stalo bezútešným pohranič-
ným bodom medzi USA a Kanadou. 
Výber fotografií zo série Niagara 
rozšifrováva pocit prázdnoty tohto 
miesta. Soth sa tam vybral s bláznivým 

zoznamom objektov, ktoré chcel 
fotografovať. Pripol si ho na volant  
a jazdil okolo Niagarských vodopádov v 
úpenlivej snahe objaviť ich. Na 
zozname mal napríklad veci ako 
polaroid, školská ročenka, muž na 
prechádzke v pyžame. Nič z tohto 
zoznamu nenašiel. Istým spôsobom 
môžeme považovať túto sériu za jeho 
self-portrét. To, ako videl sám seba a 
svoju skúsenosť s Amerikou.
 
 Tretia séria je o úteku alebo túžbe po 
úteku. Broken Manual prišiel práve v 
čase, keď sa Soth stal úspešným 
fotografom, keď jeho telefón nepre-
stajne zvonil, takže niet divu, že chcel 
odísť preč a túžil po živote v jaskyni. 
Putoval na rôzne miesta a pátral po 
existencii rôznych unikajúcich postáv 
lonerov v americkej kultúre, zhromaž-
ďoval strašidelné publikácie napísané 
pre ľudí zaujímajúcich sa o predmet 
úniku. Tu Sothov hlas upadá do 
pozadia a namiesto neho vidíme 
postavu menom Lester B. Morrison, 
ktorá tvrdí, že je jednou z tých, čo radi 
zmiznú v dave. Za pomoci fotografií z 
knižného projektu Broken Manual 
dostávame akýsi Lesterov postupmý 

návod, ako zmiznúť: necvhajte si 
narásť dlhé vlasy, zmeňte chôdzu, 
vyhýbajte sa ženám, pretože nepriná-
šajú nič iné ako problémy... Nachá-
dzame tu úžasnú analógiu, kde sú 
Lesterove iniciály (L.B.M.) rovnaké ako 
malé hnedé huby (Little Brown 
Mushroom = L.B.M. = experimentálna 
umelecká inštitúcia založená Alecom 
Sothom v roku 2008), najbežnejšie 
huby zo všetkých. Nájdete ich kdekoľ-
vek, ale pokúsiť sa identifikovať jednu 
jedinú je veľmi ťažké. Takže byť 
jedným  z mnohých je veľmi dobrý 
spôsob, ako zmiznúť. Soth vytvoril 
projekt s veľmi silným paragrafickým 
podtextom, v ktorom vedome používa 
rôzne externé materiály. V tomto 
prípade mieša farebnú a čiernobielu 
fotografiu, aby vytvoril niečo vrstvené. 
Rozpoznávame forenzné veci, ale na 
druhej strane niektoré väčšie obrázky 
sú viac umeleckou fotografiou ako 
čokoľvek, čo je možné vidieť v 
predchádzajúcich sériách.
 
 Predposledná časť výstavy je 
láskavejšia a predmety sa zdajú byť 
menej exponované. Fotografie sa zdajú 
byť jemnejšie, aj keď stratili všetku 

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y R E C E N Z I A   —  K N I H Y

V posledních několika letech pronikly 
intenzivně do oblasti odborných textů 
o fotografii studie zabývající se 
fotografickými knihami. Je to určitě na 
místě, protože fotografická kniha patří 
mezi základní prostředky k publiko-
vání fotografií. Teoretici a historici se 
tak vracejí k zapomenutým knihám a 
vzrůstá také hodnota autorských knih 
současných fotografů. V posledních 
letech fotografické knihy popularizo-
vali například Andrew Roth v publikaci 
The Book of 101 Books, britský fotograf 
Martin Parr s Gerrym Badgerem ve 
svém třísvazkovém díle The Pho-
tobook: A History nebo řada jiných 
autorů ve studiích fotografických knih 
sestavených dle vybraných zemí. 
Podobně postupuje sběratel a kurátor 
Manfred Heiting, jehož nejnovější 
kniha, vydaná německým nakladatel-
stvím Steidl v angličtině a v češtině, se 
věnuje československým fotografic-
kým publikacím z období 1918–1989. 
Na minulém, jubilejním, ročníku 
mezinárodního fotografického 
festivalu v Arles bylo kromě tradiční 
expozice nových fotografických knih 
vystaveno také pět desítek těch 
nejvýznamnějších světových fotogra-
fických knih od roku 1970. Výrazným 
příspěvkem k teorii a dějinám 
fotografie je nová kniha Photobloc  
s podtitulem Central Europe in 
Photobooks vydaná na konci roku 2019 
Mezinárodním centrem kultury 
(Międzynarodowe Centrum Kultury / 
International Cultural Centre) v 
Krakově. Publikace je doprovodným 
katalogem stejnojmenné expozice 
kurátorů Natalie Źak, Łukasze 
Gorczycy a Adama Mazura, která byla 
otevřena v Mezinárodním centru 
kultury v Krakově od 22. 11. 2019 do 1. 3. 
2020. Repríza výstavy proběhne v 
Muzeu umění Olomouc. 
Kniha Photobloc je souborem textů 
mezinárodního autorského kolektivu, 
do nějž patří Arnis Balčus, Vladimír 
Birgus, Adriana Dumitran, Łukasz 
Gorczyc a Adam Mazur, Eve Kiiler, 
Bohunka Koklesová, Claudia Küssel, 
Agnë Narušytė, Tomáš Pospěch, Peter 
Puklus a Wojciech Wilczyk. Přitom 
výrazně největší zastoupení v 
množství textu zde má dvojice 
kurátorů a současně editorů knihy 
Gorczyca a Mazur. Každý autor 
samostatně navrhnul knihy vydané v 
jeho zemi, editoři potom udělali finální 
výběr. Celkem pak bylo 74 knih 
rozděleno do tematických kapitol 
Každodenní život, Umělecká fotogra-
fie, Budování nového státu, Válka  
a trauma, Hlasy z ulic a blíže neurčené 
skupiny. Teritorium, které si editoři 
knihy zvolili, neodpovídá vymezení 
střední Evropy, jak ho běžně známe. 

Dílo zahrnuje fotografické knihy  
z České republiky, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Rumunska, Estonska, 
Lotyšska a Litvy, tedy zemí, které mají 
z pohledu editorů knihy společné 
některé historické, politické a kulturní 
tradice nebo významné směry a hnutí.
Předkládaná selekce fotografických 
knih z osmi zemí Evropy musí v 
každém případě podléhat výrazně 
omezenému výběru. Autoři zcela 
oprávněně vedle uměleckých titulů při-
pomínají knihy, které sice přinesly 
fotografie nižší obrazové kvality, zato 
jsou významné svým odkazem  
k dějinné etapě, pozoruhodné 
systematičností, grafickým řešením 
nebo námětem a k tomu mnohdy svou 
bizarností. Zkrátka se určitým 
způsobem vyhýbají konzervativním  
a stereotypním fotografickým titulům. 
Dílo se věnuje více než stoletému 
období – předkládá album skupino-
vých portrétů hudebníků z konce 19. 
století a na druhé straně například  
i autorské teritoriálně profilované 
knihy současných fotografů: Martina 
Kollára, Rafała Milacha, autorské 
dvojice Jasanský-Polák nebo Ĺuba 
Stacha. Katalog Photobloc je tak 
objevnou sbírkou známých i done-
dávna přehlížených fotografických 
knih střední Evropy. 

 O lidském utrpení i o koze
Role fotografických knih je od jejich 
rozšíření na počátku 20. století klíčová 
pro mnoho oblastí a myšlenkových 
směrů. Knihy upevňovaly nacionalis-
mus romantickými pohledy, byly nápa-
ditě řešeným reklamním materiálem 
podpořeným modernistickými 
fotokolážemi, pamětí tragických 
událostí, stávaly se nepostradatelným 
nástrojem propagandy a osvěty k 
oslovení mnoha diváků, osobitými 
autorskými portfolii nebo živými 
obrazovými alby měst.
V kontextu Československa vybrali 
teoretici a historici fotografie Birgus, 
Koklesová, Pospěch a dvojice Gorczyca 
a Mazur mezi nejvýznamnější a 
nejzajímavější publikace Abeceda 
(1926), František Drtikol: Žena ve světle 
(1938), Zdeněk Tmej: Abeceda 
duševního prázdna (1945), Jindřich 
Marco: Please buy my new song (1967), 
Milada Einhornová: Rickys Abenteuer 
in einer grossen Stadt (1958), Jiří 
Jeníček: Dvacet let československé 
armády v osvobozeném státě (1938), 
Josef Koudelka: Srpen 1968 (1990), Jan 
Malý, Ivan Lutterer a Jiří Poláček: 
Český člověk: Fotografie z let 1982–1996 
(1997), Lukáš Jasanský a Martin Polák: 
Jan Merta (2011), Martin Martinček: 
Nezbadaný svet (1964), Karol Plicka: 
Slovensko (1938), Leto na Kryme (1944), 

Tragédia slovenských Židov: Fotogra-
fie a dokumenty (1949), Karol Kállay: 
Deň plný zázrakov (1963), Karol Kállay: 
Píseň o Moskvě (1972), Ľubo Stacho: 
Obchodná 1984–2014 (2014), První 
celostátní spartakiáda 1955 (1956), 
Antonín Bečvář a Bohuslav Šimák: 
Atlas horských mraků (1953), Miroslav 
Peterka (s textem Bohumila Hrabala): 
Toto město je ve společné péči obyvatel 
(1967) a Martin Kollár: Nothing Special 
(2007). Mezi nejvýznamnější tituly, 
které katalog připomíná,  patří i 
publikace polské fotografky Zofie 
Rydet Mały człowiek či kniha 
maďarského fotografa Györgyho Löric-
zyho New York, New York, připomí-
nají expresivní knihy Williama Kleina.
Poměrně bohatě jsou zastoupeny 
ukázky knih věnujících se období 
nacistické okupace a jejím dopadům. 
Osudy lidí v koncentračních táborech 
nebo válkou vybombardovaná města 
jako důsledky nejzávažnější tragédie 
moderních dějin jsou prostřednictvím 
fotografických knih zpracovány coby 
alba s využitím sociálního dokumentu, 
záběrů lidských obydlí a městských 
ulic nebo portrétů umírajících židů. 
Závažná témata odlehčuje například 
kniha, kterou překvapivě vybral 
Vladimír Birgus a kterou bychom 
nenašli v žádné antologii fotografic-
kých publikací. Publikace českosloven-
ského nakladatelství Artia, jež vydávalo 
knihy pro zahraniční trh, zařadilo v 
roce 1958 do své ediční činnosti 
dětskou publikaci Rickys Abenteuer in 
einer grossen Stadt (Rickyino 
dobrodružství ve velkém městě). 
Úsměvný příběh ilustrovaný fotogra-
fiemi Milady Einhornové o koze 
zatoulané do ulic československého 
hlavního města ukazuje nejen 
tematickou variabilitu fotografických 
knih v době totalitních let, ale v tomto 
případě i politické uvolnění druhé 
poloviny padesátých let a předzvěst té 

nejkreativnější dekády v Českosloven-
sku. 
Obálka publikace Photobloc s 
cirkulárně sázeným názvem ukazuje 
na reprodukcích dvou knih kontrast 
portrétů dvou žen – folklórně  
a vlastenecky zaměřené podobenky  
s reportážním záběrem cvičenky na 
masové politické slavnosti. V této 
ideové proměně téhož motivu vidíme 
mnohotvárnost v poslání knih různých 
období. 
Výškový formát, brilantní reprodukce 
knih i skvělý tisk nebo nápaditě řešený 
obsah na čtyřech stranách. To je jen 
několik prvků, které z knihy vytváří 
důstojné grafické a polygrafické dílo. 
Pro zdokonalení koncepce knihy by 
bylo vhodné ke konci zařadit jmenný 
rejstřík. U sborníkové metodiky, jaká 
je použita v této knize, bývá zvykem 
uvádět pod jednotlivé texty jejich 
autory, zde jsou uvedeni až v tiráži  
s odkazy na strany. 
Na rozdíl od většiny předešlých studií 
o fotografických knihách se zde 
setkáme s poměrně obsáhlými rozbory 
jednotlivých titulů. K sestavení 
obsahově barvitých textů autorům 
sloužily přirozeně prameny v podobě 
popisovaných titulů, ovšem v textech 
nacházíme i širší kontextové postřehy.
Kniha si neklade za cíl podat reprezen-
tativní a komplexní obraz fotografic-
kých knih střední Evropy, ale přináší 
výběr těch nejpozoruhodnějších. 
Publikace Photobloc odhaluje novou 
krásu starých a mnohdy zdánlivě 
nezajímavých knih, ve skutečnosti 
však z mnoha pohledů jedinečných 
fotografických titulů. Fotografická 
expozice i katalog posilují dějiny 
fotografie 20. století o nezanedbatel-
nou složku a současně přispívají k 
obrazové historiografii jednotlivých 
zemí i celé střední Evropy. 

Ondřej Durczak

farbu. V rámci projektu Songbook sa 
Alec Soth spojil s novinárom Bradom 
Zellarom. Zhromaždili miestne príbehy 
a tvorili akési depeše, ktoré následne 
distribuovali na miestach, kde boli 
vytvorené. Séria je plná obrázkov ľudí 
sediacich v hotelových izbách, pár 
bozkávajúci sa v zvláštnej polohe, ich 
bozk je niečo radostné a nádejné. Tento 
projekt je veľmi zvláštnym sexuálnym 
obrazom Ameriky, na pomedzí 
čiernych a bielych novinových obrázkov 
a ostrej úhľadnosti umeleckej fotogra-
fie. Je v ňom istá dávka surrealizmu a 
zároveň staromódny humanistický 
dokument o ľuďoch, ktorí sa venujú 
svojim každodenným činnostiam.

Soth je niekto, kto veľa premýšľa  
o fotografii, fikcii. Niektoré zo 
spôsobov, ako pracuje so sekvenciami 
obrazov a s tematickými okruhmi, sú 
úžasne efektívne a jednou z vecí, na 
ktoré treba myslieť, sú rozdiely medzi 
jeho rôznymi projektmi. Pokúsil sa 
urobiť portrét Ameriky. Podarilo sa mu 
to? Ako typický obyvateľ amerického 
stredozápadu má hlbokú náklonnosť k 
určitému druhu životného štýlu, 
perspektíve a k pohľadom, ktoré 
zažijete len mimo hlavnej diaľnice a 
mimo centra pozornosti. Soth je 
mimoriadne úspešný pri predstavovaní 
týchto aspektov života. Možno 
nezachytil celú Ameriku s veľkým A, ale 
určite vytvoril fotografický ekvivalent 
niekoľkých veľkých amerických 
románov.

 Vo svojom zatiaľ poslednom projekte 
Soth znovuobjavuje fotografiu. A 
znovuobjavuje sám seba, opätovne po 
roku tvorivej prestávky posúva svoje 
hranice a prehlbuje svoj vzťah k 
fotografovanému subjektu a k procesu 
tvorby fotografie ako takej. Tieto 
veľkoformátové, pomerne lyrické 
farebné fotografie vznikali na rozdiel 
od predchádzajúcich projektov po 
celom svete. Rozhodol sa nasmerovať 
svoj fotoaparát na primárne elementy 
fotografie, ktorými sú schopnosť 
pozorovania a sila spojenia. Trávil so 
svojimi subjektami veľa času a okrem 
ich portrétov nahliadal do ich intím-
neho interiérového sveta. Skúmal, či a 
do akej miery fotografická podoba 
jednotlivca zobrazuje viac ako jeho von-
kajší povrch. “Či fotografia vznikla v 
Odese alebo v Minneapolise, môj cieľ 
bol ten istý: jednoducho tráviť čas v 
prítomnosti ďalšieho bijúceho srdca,” 
povedal o projekte Alec Soth.

Jana Rajcová
fotografka a publicistka

NOVÁ KNIHA 
O FOTOGRAFICKÝCH 
KNIHÁCH STŘEDNÍ EVROPY

METAMORFÓZA  
VEĽKÉHO AMERICKÉHO 
ROMÁNU

Alec Soth | Anna. Kentfield, California, zo série I Know How Furiously Your Heart is Beating s  | 2019

Alec Soth  | Two Towels, zo série Niagara  | 2006
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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

KAROL 
KÖRPER
V roku 1876 fungovalo v Bratislave 
podľa ročenky Pressburger Wegweiser 
osem fotografických ateliérov. Veľká 
väčšina fotografov, napríklad Jacob 
Adler, Carlo di Ságo, Ludwig Faust, 
Alexander Fink alebo Franz Schnitzel, 
sa venovala výhradne portrétnej 
fotografii a pravdepodobne nemali ani 
ambície opustiť steny svojho ateliéru. 
Fotografovanie v exteriéri predstavo-
valo v tom čase technicky veľmi 
náročný proces. Jediný fotograf, ktorý 
sa v tej dobe systematicky venoval 
dokumentovaniu mesta, bol Eduard 
Kozics, ktorý svoje „Pohľady z 
Prešporka” vyhotovoval už od začiatku 
60. rokov 19. storočia. Na jeho prácu 
nadviazal fotograf, ktorý si v roku 1876 
otvoril ateliér na vtedajšom Sennom 
námestí (dnešné Námestie prvého 
mája) a ktorý sa zapísal veľkými 
písmenami do dejín bratislavskej 
fotografie. Bol ním Karol Körper.

Karol Körper sa narodil v roku 1845  
v Miláne matke Salome a otcovi 
Karolovi, ktorý bol dôstojníkom 
cisárskej armády. Po vyučení za 
fotografa vo Viedni sa usadil v 
Bratislave. Dom na vtedajšom Sennom 
námestí 36 (nem. Heumarkt, maď. 
Szénatér), v ktorom si v roku 1876 
zriadil ateliér, ešte donedávna existoval 
a bol známy ako dom, v ktorom kedysi 
sídlila pekáreň Alexandra Kes-
selbauera. Körper tu mal svoj ateliér,  

v ktorom sa venoval prevažne portrét-
nej fotografii, ale neuspokojil sa iba s 
týmto žánrom. O tom, že mladého foto-
grafa lákalo fotografovanie v exteriéri, 
svedčia fotografie z Bratislavy, ktoré 
vzhľadom na fotografované motívy 
museli byť vyhotovené už koncom 60. 
rokov 19. storočia, teda niekoľko rokov 
pred samotným založením ateliéru.

O tom, že Körper ako portrétny 
fotograf dokázal svojimi kvalitami 
predčiť väčšinu konkurencie, niet 
pochýb. Zjavne to bol však typ 
fotografa, ktorý nemal ambíciu 
vybudovať veľkolepé sídlo na spôsob 
fotografických salónov vo Viedni alebo 
Budapešti, aké v našich končinách 
reprezentoval ateliér Eduarda Kozicsa, 
alebo neskôr Bélu Mindszentyho.
Neuspokojil sa s úlohou portrétneho 
fotografa a neustále rozširoval 
portfólio svojich služieb. Je takisto 
veľmi zaujímavé, že na rozdiel od 
bratislavských fotografov, ktorí sa 
snažili situovať svoje ateliéry čo najviac 
v centre mesta, v závislosti od svojich 
finančných možností, Karol Körper mal 
svoj ateliér až „za hradbami” mesta  
a ostal v tejto lokalite aj po rozšírení 
svojich prevádzok v roku 1910 na 
Špitálskej a Mariánskej ulici. Napriek 
tomu sa dokázal odlíšiť od konkurencie 
a hľadal ďalšie možnosti rozvoja 
fotografického remesla. Ako už bolo 
spomenuté, zo svojich fotografií 
bratislavských pohľadov vydával v 80. 
rokoch 19. stor. spolu s lipským 
vydavateľom R. Drodtleffom sériu 
snímok kabinetného formátu 11 x 16 cm 
pod názvom „Souvenir de Pressbourg”. 

Ako inšpirácia mu jednoznačne slúžili 
snímky podobného charakteru, ktoré 
už v 60. rokoch 19. stor. vo vizitkovom 
formáte (cca 6 x 10 cm) vyhotovoval 
chýrny bratislavský fotograf Eduard 
Kozics.

V roku 1889 Karol Körper dokumento-
val práce súvisiace s reguláciou 
dunajského toku v okolí Bratislavy. 
Dochovali sa nám jedinečné zábery, 
ktoré dokumentujú nielen priebeh 
prác, ale sú aj vzácnym sociálnym 
dokumentom, ktorý nám demonštruje 
prácu a život robotníkov. Karol Körper 
je teda pravdepodobne jeden z prvých 
reportážnych fotografov na našom 
území.

Nemenej zaujímavý je album fotografií 
z 90. rokov 19. stor. z petržalského Au 
Parku (dnešného Sadu Janka Kráľa), 
ktorý s vedeckou a technickou 
presnosťou, avšak s dôrazom na 
výtvarné vyznenie, dokumentuje 
jednotlivé vzácne dreviny tohto 
najstaršieho stredoeurópskeho 
verejného parku.

Od roku 1899 sa objavujú v adresári 
ročenky Pressburger Wegweiser dve 
nové kategórie ponúkaných služieb 
– zväčšovanie fotografií a predaj 
fotografickej techniky a chemikálií. 
Súviselo to s postupným rozmachom 
amatérskej fotografie. Karol Körper tu 
figuruje už v roku 1903 medzi prvými, 
ktorí takéto služby ponúkali. Ako píše 
vo svojich inzerátoch v Pressburger 
Wegweiser, popri tom, že sa uvádza 
ako „špecialista na krajinnú fotografiu 

a fotografiu architektúry”, ponúka 
svojim zákazníkom zväčšovanie 
fotografií aj predaj prístrojov a 
príslušenstva „potrebného pre 
amatérov”. Svoj ateliér na Sennom 
námestí v roku 1910 rozšíril o priestor v 
budove na rohu Mariánskej a Špitálskej 
(ktorý prevádzkovala od roku 1894 
Charlotte Porubszky), neskôr pribudla 
aj prevádzka na Mariánskej 8. Körper 
bol teda prvým fotografom v Bratislave, 
ktorý zriadil sieť fotozberní, ktoré 
poskytli fotoamatérom vyvolanie 

negatívnych materiálov (sklenených 
dosiek), retuše, vyhotovenie pozitívov, 
ako aj nákup všetkého potrebného. 

Karol Körper viedol svoje pracoviská 
zrejme do roku 1910, kedy ich prebral 
jeho syn Eugen. Posledná zmienka o 
existencii ateliérov pochádza z roku 
1929. Karol Körper zomrel 18. marca 
1923 vo veku 78 rokov.

O živote a diele tohto výnimočného 
bratislavského fotografa stále nemáme 

PRÍBEH 
FOTOGRAFIE 
Z DEPOZITU 
MÚZEA 
FOTOGRAFIE
Jaroslav Žiak: Banská Bystrica II., 
z cyklu Hrdinovia, 2009

Dňa 28. 8. 2009 vo Zvolene sa konalo 
celoslovenské stretnutie priamych 
účastníkov 2. svetovej vojny. Bol to deň, 
keď som „naštartoval“ prácu na 
portrétnom cykle Hrdinovia. Bola to 
výzva pracovať na niečom pre mňa 
úplne novom, na niečom, čo má vo 
svojom výsledku význam nielen 
osobný, ale aj význam pre spoločnosť, 
vzhľadom na uvedomovanie si 
historických súvislostí a zachovanie 
historickej pamäte. Jednou z početných 
fotografií je aj portrét Edity Drori- 
-Ernst. 
Fotografia vznikla v Banskej Bystrici 
29.8.2009, teda v druhý deň stretnutia 
veteránov na oslavách Slovenského 
národného povstania. Deň predtým bol 
vo Zvolene krásny letný slnečný deň. 
Naproti tomu v Bystrici vládne studené 
vetristé počasie so zatiahnutou 
čiernočiernou oblohou. Na miesto osláv 
prichádzajú v silnom daždi v húfoch 
ľudia aj spolu s veteránmi. Ich neodradí 
nič.
Začínam oslovovať prvých ,,hrdinov“. 

Veteráni v premočených uniformách  
s lesknúcimi  sa vyznamenaniami, 
verní svojmu odkazu čakajú a spomí-
najú na kamarátov, ktorí sa z bojov už 
nevrátili. Niektorí pod dáždnikmi, ale 
väčšina na priamom daždi sediac na 
plastových stoličkách alebo postojačky 
splývajúc s davom divákov. Ani pre 
fotoaparát to nie je priaznivá situácia, 
je nutné ho každú chvíľu utierať od 
kvapiek dažďa, aby sa voda nedostala 
do objektívu a hlavne na filmový 
materiál, čo by viedlo ku zničeniu 
filmu. 
Pri hľadaní ďalšieho miesta na 
portrétovanie ma zaujala situácia, 
akoby vystrihnutá z nejakej inscenova-
nej fotografie. Pani bez vonkajších 
insígnií napovedajúcich príslušnosť k 
odbojovej skupine sediaca na stoličke 
pod betónovou hmotou Múzea SNP. V 
tichu, sama v sebe pozoruje oslavy za 
prítomnosti niekoľkých postáv okolo 
nej. Je v ústraní, mimo pozornosti tých, 
ktorí striehnu na úlovok vo forme 
spoločnej fotografie so „svojím 
hrdinom“, pripomínajúcim toho z 
amerického akčného filmu, mimo 
pozornosti politikom tlieskajúcich ľudí. 
Oslovujem, aj keď si nie som istý, či je 
priama účastníčka, a fotografujem... 
Píšem si jej meno, vymieňame si 
adresy. Až neskôr sa dozvedám, že je to 
legendárna Partizánka Katka, autorka 
knihy spomienok „Olúpená o právo na 
život“ žijúca v Izraeli. O pár týždňov 
neskôr som si v schránke našiel list s jej 
srdečným poďakovaním, svoj portrét  

z osláv objavila v novinách. Dnes viem, 
že to bola jej posledná prítomnosť na 
oslavách SNP v Banskej Bystrici. 
Mimochodom, od roku 2009 ďalších  

10 rokov fotografovania cyklu v Banskej 
Bystrici počas osláv SNP bolo iba 
slnečné, horúce letné počasie, ani 
kvapka dažďa.

Jaroslav Žiak
fotograf a pedagóg

BRATISLAVA A FOTOGRAFIA VII.

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

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

dostatok informácií, určite však bude  
v budúcnosti treba realizovať dôkladný 
výskum, pretože Karol Körper bol 
jednoznačne jeden z najvýznamnejších 
fotografov nášho regiónu a zaslúži si 
minimálne tak veľkú pozornosť ako 
jeho súčasníci Eduard Kozics alebo 
Béla Mindszenty.

Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie

BAAT

BAAT

BAAT
BAAT

BAAT
BAAT

BAAT
BAAT

BAAT
BAAT

BAAT
BAAT

viac > 
www.baat.sedf.sk

o bratislavských 
ateliéroch

 Inzerát v Pressburger Wegweiser | 1905Ventúrska ulica | 70. roky 19. stor.

Portrét mníšok | začiatok 20. stor. 
zdroj: Referenčná zbierka Katedry fotografie a Katedry reštaurovania VŠVU

Pohľad z hradu na mesto | 80. roky 19. stor

Drori Ernst 

Pečiatka z rubu fotografie | 70. roky 19. stor.
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 FOTOGRAFIA,
MOJA 
CELOŽIVOTNÁ 
LÁSKA 
A VERNÁ 
DRUŽKA

FRANTIŠEK 
TOMÍK
16. 11. 1941 - 24. 01. 202   

            
„…. od malička ma fascinovalo SVETLO 
ohňa v sporáku, svetlo petrolejovej 
lampy, svetlá sviečok v kostole a 
samozrejme svetlo mesiaca na nočnej 
oblohe a slnka cez deň. Tajomnosť 
princípu svetla ma provokovala aj 
svojou druhou stranou - tmou. Ak je 
tma, čo to je?  Veci, ľudia i krajina sa 
stávajú neviditeľnými… práve svetlo a 
tma ma priviedli k fotografii, k mojím 
prvým nesmelým pokusom. Provoko-
vala ma a priťahovala jeho podoba 
ukrytá v neviditeľne. Bolo latentné. 
Bolo potrebné sa s ním spojiť, aby sa 
zviditeľnilo a prostredníctvom toho 
nám zachovalo obrazy minulých dejov. 
Stal som sa takpovediac jeho otrokom  
a ono mojím priateľom, božstvom. Aj 
preto počas vyvolávania filmov som 
mal vždy v susednej miestnosti na stole 
zažatú sviečku. Cesta za svetlom ma 
viedla k vzdelaniu a dokonalejšiemu 
poznaniu jeho schopností. Naučil som 

sa povinnostiam a úcte k jeho zákonom 
pri zachovávaní neopakovateľných 
okamžikov vo vesmíre. Teda aj vo svete, 
ktorý nás obklopuje. Spriatelili sme sa a 
navzájom spolupracujeme. Technika sa 
mení, princíp však zostáva. Cestou za 
svetlom idem dodnes a pôjdem za ním 
až do jeho latentnosti, ktorej hovoríme 
TMA. Tam už nepôsobia iné náhrady či 
dokonalé prístroje na videnie v tme. 
Tam nevidíme očami, ale tým, čo sme si 
uchovali v srdci…”
(Toto sú slová, ktoré povedal  pre 
bulletin k výstave v Skalici k 70.výr.
narodenia)

František Tomík  uzavrel v januári 
2020 svoju kapitolu života a fotografic-
kej spolupráce so svetlom na modrej 
planéte a  odobral sa do sveta človeku 
neznámej latentnosti, aby pokračoval 
vo svojej ceste za svetlom srdca, so 
svojimi pozemskými skúsenosťami a 
zážitkami. Zanechal však odkaz cez 
svoje celoživotné dielo, čím sa stal 
jednou z dôležitých osobností 
československej a slovenskej fotografie.

Rodený Skaličan, filmár a umelecký 
fotograf telom i dušou, pedagóg, 
organizátor akcií, súťaží pre profesio-
nálnych i amatérskych fotografov, 
kurátor fotografických výstav, vášnivý 
zberateľ historických fotografií a 
pohľadníc. Dlhé roky sa márne snažil  
o znovuvytvorenie ateliéru fotografie 
Eduarda Nepomuka Koziča /1829 
- 1874/, tzv. „Kozičov dom”, v Bratislave 
na dnešnom Hviezdoslavovom 
námestí. Snažil sa o zviditeľnenie a 
vyzdvihnutie fotografie
 na Slovensku. Po vzniku nadácie 
FOTOFO bol jej aktívnym spolupracov-
níkom a bol aj pri zrode Múzea 

fotografie v Bratislave. Bol dlhoročným 
členom Národného osvetového centra 
pre oblasť amatérskej fotografie. 
Po štúdiu na FAMU pracoval ako 
kameraman v krátkom filme v Prahe, 
kde nakrútil niekoľko krátkych filmov. 
Počas filmovania v prestávkach 
fotografoval a nakoniec kameru 
vymenil za fotoaparát. Ako sám 
povedal: „film mi bol láskou, fotografia 
milenkou, ku ktorej som sa vrátil  
a zostal verný “. Po návrate na 
Slovensko sa zamestnal ako fotograf 
Slovenskej národnej galérie na 
Zvolenskom zámku. Takmer dve 
dekády pôsobil ako pedagóg a ako 
vedúci oddelenia fotografie v bratislav-
skej Škole umeleckého priemyslu. Od 

roku 1993 pôsobil na Pedagogickej 
fakulte UK v Bratislave, kde prednášal 
fotografiu 
na Katedre výtvarnej výchovy a 
spoluzakladal Katedru audiovizuálnych 
médií v Akadémii umení v Banskej 
Bystrici. Externe prednášal v Ústave 
mediálnej tvorby na fakulte masmédií 
Bratislavskej vysokej školy práva.

Svoj život delil, aj vďaka tolerantnej 
manželke, medzi dve vášne, fotografiu 
– celoživotnú lásku a rodnú Skalicu s 
rodičovským domom, vinohradmi, 
ktoré nazýval vernou družkou. Miloval 
svoju rodinu a jeho snaha pedagóga 
vytvoriť u detí vzťah k zázračnému 
médiu fotografie, k tajomstvu latentnej 

kresby svetla a jej zviditeľňovaniu 
zapríčinila, že si fotografia  našla 
pozitívne miesto aj v ich životoch.

Vo svojej vlastnej  tvorbe sa venoval 
výtvarnej, úžitkovej, reportážnej, 
dokumentárnej fotografii a histórii 
fotografie. Vystavoval doma aj v 
zahraničí na mnohých individuálnych 
aj kolektívnych výstavách. Známe sú 
jeho cykly napríklad: 1.máj, Oravská 
svadba, Via Italia, Montmartre, Tváre a 
ďalšie.

Kto ho bližšie poznal, vie aký bol 
pracovitý citlivý, a priateľský. Veselý i 
smutný, emotívny. Vedel rozdávať 
rady, o poznatky a skúsenosti sa rád 
delil v práci i pri poháriku svojho 
dobrého vínka. Vedel byť však aj 
otvorene kritický, nemal rád laksný 
prístup, pohodlnosť, čo považoval za 
lenivosť. Nemal rád bezprávie, s 
ktorým sa stretol ešte v detstve a občas 
aj vo svojom ďalšom živote.
Možno práve vďaka svojej povahe 
dodržiavať pravidlá, snahe učiť správne 
hodnotiť situácie, schopnosti zažarto-
vať si, učiť vidieť pre mnohých 
nezbadateľné a  fotografické obrazy 
technicky dotiahnuť do zrelej formy 
má právo na prívlastok dobrého 
pedagóga a dnes sú aj jeho zásluhou 
mnohí jeho študenti vynikajúci aktívni 
fotografi nielen na Slovensku, ale aj v 
zahraničí. 

Tvoril a pracoval celý svoj život, vybral 
si cestu za svetlom až do jeho latent-
nosti, kde nebude vidieť očami, ani 
technikou, len tým, čo si vzal 
so sebou – obrazmi uchovanými v srdci. 

 
spracovala: Valéria Zacharová,

 fotografie: Fero Tomík, archív rodiny

FOTOGRAFICKÉ 
DENNÉ 
TÁBORY 
PRE DETI 2020
Stredoeurópsky dom fotografie aj tento 
rok pozýva deti na denné tábory v 
centre Bratislavy, na ktorých sa mladí 
fotografi zmenia na skutočných 
umelcov. V ich závere si zaželajú len 
dobré svetlo a hor sa za ďalšími 
dobrodružstvami s fotoaparátom v 
ruke! V ponuke sú dva tábory, ktorých 
súčasťou sú výlety po Bratislave 
– objavovanie a zachytenie architektúry 
Bratislavského hradu, krás Botanickej 
záhrady, Sadu Janka Kráľa či Medickej 
záhrady, astropozorovanie, práca v 
exteriéri i interiéri – ateliéri.

Fotografický tábor je určený všetkým, 
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 až po 
prípravu malej vernisáže. 
Termíny 2020: 
každý prázdninový týždeň
Vek: 8 – 18
Cena: 111 eur

Graficko-fotografický tábor je určený 
pre všetkých, čo majú vzťah k vizuál-
nemu umeniu. Prvým krokom je 
fotografia, druhým je vytvoriť z nej 
obraz podľa vlastných predstáv či 
predlohy. Program je koncipovaný tak, 
aby sa edukatívne aktivity stali 
zábavnou hrou. Časť tábora sa venuje 
zvládnutiu fotografickej techniky, 
primerane veku účastníka, pri 
fotografických cvičeniach zameraných
na portrét, zátišie, architektúru. 
Následne nadviaže postprodukcia, 
grafické cvičenia, ktoré fotografie 
zmenia na plagáty, reklamu či koláž. 
Deti zažijú veľa zábavy, interiérové 
aktivity sú striedané s exteriérovými. 

Termíny 2020: 
každý prázdninový týždeň 
Vek: 8 – 18
Cena: 126 eur

Pre podrobnejšie informácie k letným 
táborom pre deti kontaktujte:
Luciu Matejovičovú,
 email: matejovicova@sedf.sk, 
tel: 0905 127 185,  
www.sedf.sk.
 

N E K R O L Ó G K U R Z Y

STREDOEURÓPSKY DOM

FOTOGRAFIE

CENTRAL EUROPEAN HOUSE

OF PHOTOGRAPHY
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František Tomík | Reminiscencia | František Tomík | Púte 2 | 

OFF
BRATISLAVA 
OPEN CALL 
2020

Jedenásty ročník festivalu súčasnej 
fotografie OFF Bratislava pod názvom 
ZRODENÍ Z MORSKEJ PENY upriami 
svoju pozornosť na mystérium zrodu, 
ktoré spočíva v jedinečnosti stvorenia 
novej entity. Z toho, čo tu už bolo, 
vzniká niečo odlišné, čo sa vyvinie v 
autonómnu formu bytia. Musí najprv 
čosi zaniknúť, aby mohlo vzísť niečo 
iné? Nakoľko je genéza vopred 

determinovaná vec a nakoľko je 
záležitosťou náhody?

Projekty je možné zasielať do 31. mája 
2020 prostredníctvom elektronického 
formulára dostupnom na webovej 
stránke festivalu, www.offbratislava.
sk/apply.

Daniel Szalai | Novogen | 2017 – 2018

František Tomík 

PRENÁJOM 
FOTOATELIÉRU

profesionálne vybavenie Fomei
plocha 50 m2

cena od 16€/hod.
                  116€/deň  (bez DPH)

kontakt: matejovicova@sedf.sk
viac info: 
https://www.sedf.sk/fotoatelier/  
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2 % Aj túto fotografiu 
ste mohli vidieť 
vďaka podpore nezávislej 
fotogtafickej kultúry. 
Ďakujeme za Vašu priazeň.

Síkora Rudolf | Biela diera VIII. (z cyklu Sústredenie energie) | 1979

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zatvorili všetky výstavné siene, múzeá, galérie  kvôli pandémii Covid-19 v prvej polovici 

marca  2020. Kalendárium výstavných  podujatí obnovíme po tom, ako sa otvoria pre návštevníkov sály spomínaných inštitúcií.


