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3 – E X P O Z Í C I A

Napriek tomu, že pandémia spôsobená koronavírusom je vo svete stále v
plnom prúde a nakazených je viac ako 13 miliónov ľudí, opatrenia v krajinách
sa uvoľňujú. Slovenská kultúra a umenie však trpia veľkou krízou, a táto
oblasť, ktorá formuje mysle Slovákov a Sloveniek, sa ocitla na posledných
priečkach priorít našej vlády. Je nielenže dlhodobo finančne podhodnotená,
no pomaly, ale isto začína byť posudzovaná pod vplyvom vlády z ideologického hľadiska, a tým je, bohužiaľ, nacionalizmus a kléricizmus. Aj ekonomickým podhodnotením sa vláda snaží cenzurovať umelcov a umelkyne v
prípade nepodpory určitých umeleckých projektov, rovnako ako sa to stalo
v prípade bývalej ministerky kultúry, ktorá odmietla podporu všetkých
menšinových LGBT umeleckých projektov v minulosti. Uvidíme, čo nás čaká
v budúcnosti v tomto ohľade.
Počas posledných mesiacov v karanténe bolo obľúbené streamovať umelecké
aktivity cez internet. V praxi to znamenalo, že na kultúrne podujatia ste
mohli ísť cez internet a dobrovoľne podporiť umelcov a umelkyne tým, že ste
im zaslali priamo vstupné alebo kúpili si lístky na takéto virtuálne kultúrne
podujatie. Dokonca aj vernisáže a výstavy sa presunuli na internet a mohli ste
sa virtuálne prejsť po svetových galériách. Jednou z možností prezentácie
umeleckej tvorby na Slovensku bol aj kultúrny virtuálny festival Plody doby.
Ako hovoria tvorcovia projektu: „Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné
riešenie” – preto ste si mohli pozrieť koncerty, diskusie a divadelné predstavenia z vášho domova a podporiť tak vybraných umelcov a umelkyne. Na tejto
platforme sa vyskytol jediný formát venovaný fotografii. Bola to diskusia s
názvom Fotografia s Andrejom Bánom, ktorý si do hodinového rozhovoru
vždy prizval iného fotografa a voľným spôsobom hovorili o jeho tvorbe, živote
a zároveň premietali hosťove snímky. Perfektný nápad, ako odprezentovať
prácu súčasnej slovenskej fotografickej špičky počas pandémie v online
priestore. Až na malý zádrhel. Do rozhovorov boli pozvaní iba muži.
Moderátor Andrej Bán oslovil šiestich mužov okolo štyridsať- až päťdesiatročných, a to konkrétne Borisa Németha, Ľuba Stacha, Martina Kollára, Alana
Hyžu, Tomki Němca a Petra Župníka. Bola to náhoda alebo zámer? Potom
možno nadobudnúť pocit, akoby ženské fotografky neexistovali alebo
netvorili, ak nedostávajú priestor na rozhovory. Na vysokých školách študuje
fotografický odbor vždy viac žien ako mužov, no v mediálnom prostredí
nedostávajú dostatočný priestor. Verím, že je dôležité a správne nediskriminovať na základe pohlavia pri výbere do rozhovorov v médiách a je

spravodlivé zviditeľňovať aj prácu žien, máme ich na Slovensku totiž
dostatok. Preto som sa ako šéfredaktorka a fotografka rozhodla dať v tomto
čísle Fotonovín špeciálny priestor slovenským ženským fotografkám. Okrem
rozhovoru a portfólia si môžete prečítať aj krátke rozhovory s matkami
fotografkami a rovnako v stálej rubrike 3-expozícia sa dozviete, čomu sa venovali ženské fotografky počas pandémie.
Okrem diskusie Fotografia s Andrejom Bánom vznikol aj nový video-občasník
spovedajúci obľúbených súčasných fotografov a fotografky s názvom „Fotka
je mŕtva“. Vytvorila ho mladá fotografka a dokumentaristka Soňa Maletz,
ktorá tieto krátke videorozhovory sama režíruje, sníma a strihá. Autorka
projektu myslí aj na ženské fotografky a výber ľudí videorozhovorov je rodovo
vyvážený. Doposiaľ boli uverejnené štyri rozhovory – s Lenou Jakubčákovou,
Andrejom Balcom, Janom Viazaničkom a Dianou Takáčšovou. Soňa Maletz
spovedá všetkých výstižným a úderným spôsobom, odpovede respondentov
a respondentiek sú stručné a pútavé. V otázkach vždy zaznie, aký mali prvý
kontakt s fotografiou, prvú dobrú fotku, prvý fotografický vzor, či preferujú
farebnú, alebo čiernobielu fotografiu, či je podľa nich fotka mŕtva, ich
obľúbený československý fotograf, akú tému si vyberajú, ich obľúbená
fotografia, čo momentálne obdivujú, radu pre začiatočníkov alebo či je pre
nich dôležitejšia fotografická kniha alebo výstava. Sú to veľmi jednoduché
všeobecné otázky, avšak o to inšpirujúcejšie odpovede. Počas rozhovorov sa
premietajú nielen autorské fotografie hostí, ale aj snímky, ktoré ich inšpirujú,
preto autorka zároveň vzdeláva aj vo svetovej fotografii, ak si zrazu môžete
pozrieť výber fotiek od Williama Egglestona, Josefa Koudelku a od podobných
fotografických hviezd. Je obdivuhodné, že Soňa Maletz vytvorila tento
kvalitný projekt bez akejkoľvek finančnej podpory a môžeme ho vidieť voľne
na internete. Vytvorila ho pre radosť, a zároveň ako osvetu v prospech
súčasnej slovenskej fotografie. Dokázala tak, že fotka nie je mŕtva a napriek
celosvetovej neprajnej situácii má fotografická scéna potenciál a je aktívna.
Pevne verím, že Soňa bude v projekte úspešne pokračovať a získa si ešte viac
pravidelných divákov a diváčok.
Dorota Holubová
šéfredaktorka

Evidenčné číslo:
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Tableau Vivant – Živá
fotografia
Táto pandémia ma zasiahla
práve v magisterskom
ročníku na Katedre
fotografie a nových médií
VŠVU v Bratislave počas
písania teoretickej
a realizovania praktickej
časti diplomovej práce. Je
o návrate do prapodstaty,
spomalení, prerastení
s prírodou, ale aj o duch
ovnom znovuzrodení
v jednote duše sveta.
Úprimne som mala chvíľami
pocit, akoby si zo mňa
vesmír robil doslova
srandu...
Začiatkom júna na výstave
Tableau Vivant – Živá
fotografia v Čepan Gallery
(2. 6 – 15. 7. 2020, pod
záštitou centra Malý Berlín)
v Trnave sme spolu
s kurátorom Patrikom

Pandémia koronavírusu k nám vtrhla už takmer pred polrokom. I keď je ešte priskoro bilancovať, ako nám zmenila priestor
nášho života a tvorby, je jasné, že sa postavila doprostred trojuholníka fotografovaného, fotografujúceho a na fotografiu
hľadiaceho. Zdigitalizuje naše psychofyzické spoluzdieľanie tvorby? Vznikne viac autorských kníh? Klesne spoločenský
dopyt po fotografii a začneme sa radšej venovať permakultúre? V akom momente zastihla nasledujúce tri autorky?
Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka

Krajčovičom predstavili môj autorský
koncept TOgrafií,
s ktorým pracujem
v rámci spomínanej
diplomovej práce
Back to Animism.
Nosnou časťou výstavy
bola 170 x 110 cm veľká
TOgrafia zložená
z rozmanitej organickej hmoty. Vytvorila
som ju priamo v
priestoroch galérie.
Následne tam bola
ponechaná vonkajším
i vnútorným vplyvom,
Ester Šabíková | Prelínanie Zeme | 2020
pracujúc na svojom
deň sme ju do galérie vrátili
vlastnom živote. Pomenoa prekryli skleným krytom,
vala som ju Zem.
ktorý mal zabrániť tomu,
Život Zeme je veľmi
aby sa jej pach šíril ďalej.
dynamický. Po pár dňoch sa
Bohužiaľ sa do dvoch
proti nej ľudia obývajúci
týždňov celá táto situácia
priestory nad galériou kvôli
znovu zopakovala, no
zápachu vzbúrili a Zem
tentoraz to už bolo
musela byť okamžite
definitívne a pôsobenie
vynesená von. Ešte v ten istý
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Zuzana Pustaiová | Interlude | 2020

Zeme v galérii som musela
predčasne ukončiť.
Momentálne na Zemi ďalej
pracujem a bude súčasťou
finálnej inštalácie
Back to Animism.
Ester Šabíková
fotografka
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EV 5793/19
Cena:

Procházíme procesem kolektivní
halucinace
Zajímá mě, jak na nás vizuálně působí
veřejný prostor a co vše nám ve své
každodennosti říká. To, co nás
obklopuje, není sen, ale hmatatelný
projev určité něčí vize. Jaké vize stojí za
občas halucinogenními výroky nejen
reklam a co nám veřejný urbánní
prostor chce říct?
Pokud si sundáme klapky k očí, které si
většina z nás pracně vybudovala, aby
zákonitě nepřišla o rozum, zjistíme, že
místo ulicemi měst (někdy i krajiny)
procházíme obřím časopisem nebo
tunelem informací. Ve skutečnosti
podceňujeme vliv podoby prostředí nás
obklopujícího, kterým se necháváme za
tichého souhlasu obestřít. Rozhodla
jsem se reagovat na toto vnitřní pnutí
autorskou knihou Kam oči tam hlava,
která odráží to, jaké vizuální a
architektonické strategie jsou
uplatňovány za účelem pozvolného
upevňování represivního systému
kontroly ze strany soukromého sektoru
a státu. Kniha je vizuálně experimentálně laděnou kritikou současného
stavu jak veřejného prostoru, tak mysli
zaplavené kvantitou informací
různorodé kvality. Snažím se upozornit
na rostoucí omezování chování
jednotlivce ve veřejném prostoru, jehož
utváření z velké části určují

0,50 €

Časopis z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Fond je hlavným partnerom projektu.
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Je fotka mŕtva?
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52/20

Markéta Kinterová | Kam oči tam hlava | 2020

ekonomické zájmy. Publikace vyšla asi
tři týdny před karanténou. Čas
pandemie vše změnil a zastavil, což
všichni víme a můžeme to vnímat jako
dar těm, kteří nebyli ohroženi
nemocemi či existenčně, nebo jako
ránu těm, kteří neměli to štěstí se
zastavit. Největší pozornost by měly
mít podle mého názoru matky
samoživitelky a oběti domácího násilí,
které jsou z principu věci vždy v pasti,
která je o to horší, že je mnohým
neviditelná. Vedle jejich starostí mé

kvazi-vyčerpání řídit pětičlennou
rodinu s dálkovým vzděláváním,
domácností, prací po nocích, komunikaci se studenty a vlastní tvorbou
vypadá jako titěrné, a tak tomu také je.
Pandemie přináší nové impulzy jako je
menší ekologická zátěž planety, které
mne hluboce zajímají, ale také zvláštní
důsledky jako je sílící patriarchální
moc. Ta sune mnohé ženy za sporák, k
celodenní péči o bližní a v souvislosti s
tím ke klesajícím příjmům. Je to
celospolečenský krok zpět, který navíc

výše popsané minoritní skupiny
uzavírá do ještě horších kleští, ale
především celkově společnost ochuzuje
o potenciál empatických a nových
impulzů ze strany žen (ano, takto
vnímám feminismus) bez nichž se
nemůže konat úplný rozvoj svobodné
občanské společnosti. Tak, a je to
venku.
Markéta Kinterová
umelkyňa a šéfredaktorka časopisu
Fotograf

Interlude
Posledné mesiace boli zvláštne iné.
Zastavil sa nielen kultúrny život, ale
čiastočne aj ten môj tvorivý. Prvé
týždne „korona krízy“ som sa nevenovala fotografii a aktivitám s ňou
spojeným, ale všetok čas som sústredila
do šitia rúšok, ktoré boli nedostatkovým tovarom. Táto aktivita mi
pomáhala sa mentálne očistiť od
všetkého diania navôkol. Veľa času som
venovala čítaniu nielen odborných
kníh, ale aj beletrie a objavovaniu
nových fotografických artbookov.
Skvelé v tomto období bolo, že veľa
platforiem a organizácií prešlo do
online priestoru a pripravili množstvo
prezentácií, rozhovorov či knižných
festivalov vo virtuálnom priestore.
Človek tak bol v bezpečí doma a
neunikali mu udalosti, za ktorými by
bežne cestoval do zahraničia. V
neposlednom rade som počas týchto
mesiacov pracovala na najnovšej
fotografickej sérii s názvom Interlude,
ktorá je súčasťou mojej dizertačnej
práce na Katedre fotografie a nových
médií VŠVU v Bratislave. Projekt je o
skúmaní aktuálneho stavu medzi
vyčlenením sa z pôvodnej biologickej
rodiny a formovaním rodiny novej.
Nachádza sa niekde na pomedzí
spoločenského očakávania, momentálneho emocionálneho prežívania
a hľadania životného smeru. Fotografie
vznikajú analógovo na čiernobiely
materiál v prostredí domova a
domácnosti, sú inšpirované každodennými situáciami, s ktorými som
konfrontovaná. Nemecká platforma
EEP Berlin
(*Eastern European Photography
Berlin) tento mesiac uverejnila
fotografiu z tohto projektu, čím ho už
teraz dala do povedomia širšej
verejnosti. Aktuálne projekt finalizujem, pracujem na posledných detailoch
knihy s rovnomenným názvom
a pripravujem výstavu, ktorá sa bude
konať v auguste v galérii Medium
v Bratislave, na ktorej budú mať diváci
možnosť vidieť výber fotografií
z projektu aj maketu knihy Interlude.
Zuzana Pustaiová
fotografka
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OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ
Olja Triaška Stefanović (1978) pochádza z Nového Sadu v Srbsku. V roku 2007 ukončila magisterské štúdium fotografie
v ateliéri Miloty Havránkovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala v roku
2017 na Katedre intermédií a multimédií u Antona Čierneho. V roku 2015 bola Stredoeurópskym domom fotografie
vyhlásená za fotografku roka. Pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí, v Rádiu FM moderuje diskusnú reláciu
o vizuálnom umení a kultúre Triaška&Čejka_FM. Od roku 2019 je vedúcou Katedry fotografie a nových médií na VŠVU.
Vo svojej tvorbe sa venuje vzájomným vzťahom človeka a priestoru. Jej aktuálnu výstavu Bratstvo a jednota, ktorá sa
zaoberá problematickou históriu bývalej Juhoslávie a otázkami pamäti a zabúdania, je možné vidieť v Galérii mesta
Bratislavy (Mirbachov palác) od 11. 6. do 13. 9. 2020. Kurátorkou výstavy je Bohunka Koklesová.

Aká bola vaša cesta k fotografii?
V podstate som si veľmi skoro
uvedomila, že chcem rozprávať
príbehy, ale slovo mi nestačilo. Nikdy
som nekreslila ani nemaľovala, ale už
na základnej škole som sa stretla s
fotografiou a mágia tmavej komory ma
očarila. Boli to 90. roky a digitálna
fotografia bola ešte ďaleko od toho, aby
bola každodenne prítomná v našich
životoch. Takže takto postupne to
prichádzalo. Veľmi mi pomohla
skúsenosť z gymnázia, kde som
navštevovala rôzne umelecké krúžky,
robila som divadlo a performance v
rôznych umeleckých skupinách. To
všetko nakoniec vyústilo do toho, že
som si uvedomila, že fotografia je to,
čo malo vždy prevahu. A tak som sa
potom rozhodla, že ju pôjdem ďalej
študovať.

Vo svojej práci sa venujete architektúre a verejnému priestoru. Nositeľom
príbehu vo vašom prípadne nie je
človek, ale je to vlastne priestor,
architektúra či artefakt. Ako ste
dospeli k tomuto spôsobu rozprávania?
Dlho som to robila nevedome. Je to
veľmi spojené s tým, že v bežnom
živote som síce extrovert, ale vždy, keď
som fotografovala, tak som sa akosi
prirodzene od ľudí vzďaľovala.
Zavadzali mi. Vyhľadávala som
situácie, kde som mohla byť iba
pozorovateľom. A na to bol priestor
ideálny. Druhá vec je, že ako emigrantka som sa musela nejakým
spôsobom asimilovať do bratislavského
priestoru, v ktorom som sa ocitla.
Musela som ten priestor precítiť. Cez
tie veľké súbory, ktoré som tu urobila,
som sa zoznamovala s Bratislavou.
Na začiatku bola v spoločnosti úplná
apatia. V roku 2002, 2003, keď som
začala fotografovať a vizuálne
analyzovať priestor, sa vôbec nikto
nezaujímal o kultové priestory v
Bratislave, ktoré sú už teraz vlastne
zbúrané a neexistujú. Dopracovala som
sa k tomu aj preto, že vo mne osobne
veľmi silno rezonovala strata osobného
priestoru, aj keď som si to v tých rokoch
ešte neuvedomovala.
Vyhľadávala som najprv tie bývalé
priestory alebo diery v meste, a neskôr
sa to stupňovalo tým, že som odchádzala do simulovaných priestorov
(súbory Diery, Former spaces, Pink
shadows, This could be a place for a
nice life, Warnings from the Stage).
Stále som hľadala, aká je pozícia
človeka v tom priestore, aký silný je
vplyv priestoru na človeka a opačne, aj
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keď v ňom sám človek nie je prítomný.
Práve tá vyprázdnená architektúra
podľa mňa dáva divákovi obrovský
priestor na interpretáciu a prežitie
toho celého. Práve to ma na tom baví
– kontakt diváka s fotografiou.

Vaša najnovšia výstava Bratstvo
a jednota sa zaoberá prelínaním
osobnej a historickej pamäte v
kontexte rozpadu Juhoslávie. Kedy ste
sa začali intenzívnejšie zaoberať touto
témou a čo bolo impulzom k vzniku
výstavy?
Táto téma bola vo mne stále prítomná,
ale ja som nebola pripravená na to, aby
som s ňou pracovala. Na prelome rokov
2013 a 2014 som sa začala pýtať samej
seba na svoju identitu – kto vlastne som
a ako som sa asimilovala do tejto
spoločnosti. Súvisí to asi s tým, že začal
prichádzať čas, keď som už pomaly žila
dlhšie na Slovensku ako v krajine, kde
som sa narodila. A táto jednoduchá
otázka – kto som – ma vlastne vrátila
späť do mojej pamäte a začala otvárať
spomenuté témy. Tá moja cesta späť
ma začala fascinovať a pomaly som
začala tvoriť ten príbeh. Začala som na
tom intenzívnejšie pracovať a postupne
som ukazovala jednotlivé kapitoly tohto
príbehu. Boli to menšie výstavy, a tak sa
tá téma pomaly vyvíjala. Mám z toho
procesu dobrý pocit, pretože som sa
neponáhľala, ale dala som si čas, aby
som to komplexnejšie prepracovala.
Keď sa vraciame do svojej osobnej
histórie, môže to byť traumatické,
pretože otvárame traumatické udalosti.
Tým, že človek odišiel zo svojej krajiny,
uzatvoril v sebe jednu kapitolu. Musela
som postupne znova otvárať všetky tie
dvere, ktoré som za sebou zavrela,
a musela som to robiť pomaly, aby som
sa na seba dokázala pozerať z odstupu
a aby som mohla pragmatickejšie
narábať s tou emóciou, ktorú to
prinesie. Aby tá emócia nebola
prvoplánová, ale zároveň bola stále
prítomná. Hovorím to tak, že v tomto
projekte som ja sama javisko aj
hľadisko.

Takže si myslíte, že práve skúsenosť
emigrantky vám pomohla uchopiť tú
tému?
Určite, pretože zmena osobného
priestoru je obrovská skúsenosť. To
nebolo ako teraz, že odchádzame
študovať, pretože máme voľné hranice
a môžeme si vyberať. Je úplne iné, ak
človek v osemnástich rokoch odíde zo
svojej krajiny, pretože chce lepší život,
nechce byť v tom uzatvorenom
systéme, v anarchii, v diktatúre, kde

mu je dlho aj osem hodín, a nie ešte
ďalších 5 alebo10 rokov. Pretože my
sme vtedy vôbec netušili, koľko to
všetko ešte bude trvať. Takže práve to,
že žijem na Slovensku, mi pomohlo,
aby som to vôbec mohla spracovať.
Myslím si, že skúsenosť zo života na
Slovensku mi priniesla istú objektivitu
a širší, už stredoeurópsky kontext.

Čo pre vás osobne znamenal rozpad
Juhoslávie? Ako ste to vnímali vtedy a
ako to vnímate teraz?
Rozpad Juhoslávie som vnímala ako
veľkú stratu slobody a identity. Nás
vychovali v juhoslovanskom duchu, to
bola naša národnosť. Nemuseli sme sa
na úradoch identifikovať, či sme Srbi,
Chorváti, Bosniaci, Albánci alebo
Maďari, mohli sme zakrúžkovať, že
sme Juhoslovania. V roku 1991 však tá
kolónka zmizla, začali nás rozdeľovať
podľa národností a robiť presné
štatistiky, štát sa začal zmenšovať
a rozpadávať a pre nás začala obrovská
trauma – uvedomenie si toho, že
vtedajší prezident Srbska Slobodan
Milošević svojou politikou ,,veľkého
Srbska‘‘ a svojím chorobným nacionalizmom v spojení s diktatúrou vyvoláva
etnickú vojnu a vedome nás vedie do
najväčšej ľudskej tragédie od 2. svetovej
vojny. Uvedomenie si, že 70 km od
nášho domu sa bojuje, že tam strašným
spôsobom zomierajú ľudia, že každý
deň prichádzajú utečenci, že máme
reštrikcie, žijeme v diktatúre a priamo
sa pozeráme na úplný rozpad a rozklad
štátu. Vtedy človeku ani nedochádza,
aké je to celé strašné, pretože musí mať
silu ísť ďalej.
Skôr sa na to skúšam teraz pozerať cez
mojich rodičov, pretože vtedy mali
toľko rokov, ako mám ja teraz, a ja som
mala toľko, ako má teraz moja dcéra.
Pomáha mi to predstaviť si lepšie tú
situáciu – ich, ako mladých ľudí, ktorí
zrazu prišli o všetko – ideály, priateľov.
Mali strach o nás, stratili prácu, ďalšiu
nedostali, ale museli živiť rodinu.
Myslím si, že v konečnom dôsledku nás
to ako rodinu posilnilo. Boli sme
natoľko silní, že sme si povedali, že sa
vlastne môžeme aj rozdeliť, a rodičia
ma pustili na Slovensko. Ja som
vyrástla vo veľmi otvorenej a demokratickej rodine, ktorá bola od začiatku
proti vojne. Nemusela som zápasiť
s rodičmi a ukazovať im, že vojna je zlá,
pretože to boli práve oni, ktorí ma vždy
viedli k tolerancii. Za to som im strašne
vďačná, pretože mnoho mojich
kamarátov také šťastie nemalo, ich
rodičia boli podporovatelia Miloševića
a tým pádom aj vojny. Bolo to veľmi
ťažké obdobie, ale pre mňa bolo

zároveň aj veľkým prínosom, pretože
práve moji rodičia mi dali celoživotnú
misiu – byť aktívna v rámci občianskej
spoločnosti a vážiť si mier a demokraciu. Naučili ma, že násilie a nacionalizmus nič dobré neprinášajú.

Výstava Bratstvo a jednota bola
dokončená v čase pandémie. Už pred
tým boli v spoločnosti nacionalistické
tendencie nielen v našom regióne
a zdá sa, že práve pandémia tieto
tendencie ešte posilnila. Vaša výstava
sa tým stala náhle ešte vaktuálnejšou.
Bola to zvláštna situácia v spoločnosti.
Ocitli sme sa v izolácii a nevedeli sme,
ako dlho bude trvať a aké bude mať
dôsledky. V momente, keď sa mala
uskutočniť vernisáž, sme vlastne
nevedeli vôbec nič. Myslím, že pre
tvorcu je to veľmi náročná situácia
– nevedieť či a kedy sa uskutoční to
,,grande finale‘‘, vernisáž, po ktorej už
výstava bude žiť vlastným životom. Ten
núdzový stav ma v podstate vrátil k
definovaniu, čo tento termín vlastne
znamená – čo je to izolácia, ako rozlíšiť
núdzový stav od vojnového stavu.
Myslím, že práve tá izolácia je oveľa
viac citeľná teraz, keď ju návštevník
môže precítiť na základe vlastnej
skúsenosti. V dobe pred koronou sme
žili vo veľmi otvorenom svete, hranice
boli otvorené, mohli sme cestovať, a
vôbec sme sa nezamýšľali nad tým, že
by to zrazu mohlo prestať fungovať. Že
sa budeme musieť vrátiť domov,
repatriácie, uzatváranie systému
a nástup nečakaných zmien a neistôt.
Pre psychiku človeka sú to veľmi
náročné veci a je otázne, ako táto
skúsenosť bude dozrievať.
Pozorne som sledovala, ako politickí
lídri v strednej Európe využívajú
pandémiu na upevnenie svojej
politickej moci. V rámci ochrany
občanov pred pandémiou začali
používať stratégiu ,,brániť si vlasť‘‘, a
tým zároveň podporovať rast nacionalizmu, strachu z cudzincov, národnostných menšín či utečencov.
Nacionalizmus je v strednej Európe,
bohužiaľ, stále prítomný a myslím, že je
to aj tým, že nemáme jasne definovaný
vzťah k histórii, málo sa rozprávame
o minulosti a vysoké percento občanov
verí konšpiračným teóriám. Nemali by
sme zabúdať, že v čase krízy sa v
spoločnosti šíria konšpiračné teórie
oveľa rýchlejšie a že rôzne indivíduá
v online priestore spochybňujú veci,
ktoré by sa v súčasnej dobe spochybňovať absolútne nemali. Ten ich ,,konšpiračný vírus“, ktorý šíria, je rovnako, ak
nie viac, nebezpečný ako korona.
Preto sa na svojej výstave zaoberám
otázkou minulosti a analýzou dopadov
nezdravého nacionalizmu. Hneď pri
vstupe je veľkoplošná fotografia mojej
rodiny, na ktorej vidíme, že to, čo sa
stalo, je niečo veľmi reálne. Nemusím
tam byť ja, aby som bola rozpoznateľná, sú tam 4 ľudia a tento príbeh je
vlastne o nich.

Mňa zaujala na výstave jedna vec
– absencia akejkoľvek nostalgie za
Juhosláviou.

Je to tak. Som rada, že to hovoríte. Nie
je tam žiadna nostalgia. Sú tam, ja to
volám, príbehy detstva. To je niečo
úplne iné ako nostalgia. Nostalgia je
idealizovanie minulosti. Ľudia si
idealizujú Juhosláviu, pretože sa
nachádzajú v ešte väčšej biede ako
v roku 1997. A za to môžu politici – že
neprebehli potrebné reformy, že je
prítomná obrovská korupcia, klientelizmus, kupovanie hlasov, ale hlave že
sa systematicky nepracovalo
s vyrovnaním a konfrontáciou s
nedávnou minulosťou a s definovaním
vojny.
Doteraz sú tam nevyrovnané veci. Ja
nostalgiu od tohto celého absolútne
oddeľujem a ani ju neriešim. Zaoberám
sa otázkou pamäti a zabúdania.

K výstave Bratstvo a jednota vyjde aj
kniha, ktorej krst je naplánovaný na
september. Podľa čoho si volíte
médium na spracovanie svojej témy? A
podľa čoho si volíte formu umeleckého
výstupu?
Projekt Bratstvo a jednota som od
začiatku chcela prezentovať práve cez
knihu, pretože čistá dvojstrana je pre
mňa obrovská otvorená platforma, kde
môžem slobodne kombinovať rôzne
príbehy. Ale zároveň som chcela, aby
vznikol aj výstavný súbor. Celá výstava
bola robená pre Mirbachov palác, ktorý
patrí Galérii mesta Bratislavy. Na
výstave spolupracovala ako kurátorka
historička umenia Bohunka Koklesová,
ktorá je zároveň prizvaná aj ako hostka.
Jej časť výstavy ukazuje nástup
totalitných režimov v bývalom
Československu v rokoch 1938 – 1948
a analyzuje otázku bratstva a jednoty
medzi Čechmi a Slovákmi. Mala som
maketu galérie a skoro rok som riešila,
ako uchopiť ten príbeh, aby som dala
fotografiám dostatočný priestor a
zároveň ukázala to, čo ukázať chcem.
Pohrala som sa s formátmi aj adjustážou. V knihe bude zas oveľa viac
informácií – budú tam archívne
fotografie, a aj tie príbehy detstva budú
oveľa intenzívnejšie. Zároveň však
privolávam odborníkov – spisovateľov a
historikov umenia, ktorí mi do knihy
prispejú svojimi esejami na tému
identita, pamäť, zabúdanie či rozpad
štátu.

Takže vás k tomu priviedla potreba
nejakého komplexnejšieho výstupu.
Áno. A tiež som chcela, aby to malo ešte
iný, širší kontext. Paralelne, v rovnakom čase, sa rozpadli dve krajiny
– Československo a Juhoslávia. V rovnakom čase to prežívali moji rovesníci
v Juhoslávii aj v Československu. Preto
som oslovila autorov z Čiech a zo
Slovenska, aby mi do knihy napísali
texty. O Juhoslávii rozpráva moja
fotografická esej a texty budú od
autorov Martina M. Šimečku, Andreja
Bána, historičiek umenia Mileny
Bartlovej a Bohunky Koklesovej.

Vaša výstava je v podstate veľmi
minimalistická. V kontexte tej knihy je
to vlastne veľmi okresané. Ako ste
fotonoviny
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pristupovali k zostavovaniu samotnej
výstavy?
Bolo veľmi ťažké to eliminovať. Za
6 rokov som precestovala celý ten
priestor, ktorého sa to týka, a ten
materiál je obrovský. Nikdy však
nevyberám po vizuálnej stránke, ale po
obsahovej. Čiže najprv si urobím
konštrukciu alebo výstavbu tej výstavy,
a to tak, že si vytvorím akési minikapitoly. Potom si k nim priradím základné
fotografie, ktoré sa týkajú jednotlivých
tém. A potom už vyberám z týchto
fotografií. Jediné, čo so vedela od
začiatku, bolo, že som chcela, aby tá
vstupná miestnosť bola veľmi osobná.
Tie ostatné fotografie sú bez ľudí, hoci
človek je tam stále prítomný. Popisky
k nim sú moje vlastné texty, je to prepis
z mojich denníkov. Denníky som si
písala vlastne už od základnej školy,
od začiatku som mala pocit, že musím
všetko zaznamenávať. Ale vôbec som
netušila, že sa tie denníky neskôr stanú
mojim inšpiračným zdrojom. A zrazu
som si otvorila denník z obdobia, keď
som mala 13 – 14 rokov, a videla som ten
dospelácky slovník, ktorý som vtedy
používala. Moja dcéra, ktorá je v tom
veku, takéto slová napríklad vôbec
nepozná. Embargo, sankcie, reštrikcie... pre mňa to bol každodenný
slovník, a práve uvedomenie si tohto
mi prišlo po tých 30 rokoch veľmi silné.
A to mi potom slúžilo ako inšpiračný
zdroj pri zasahovaní do tých artefaktov.
Nechcela som robiť nejakú muzeálnu
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expozíciu, pretože to je práve to, kde sa
potom objavuje tá nostalgia. Takže ja
som sa snažila spojiť veľké a malé
dejiny práve pomocou týchto zásahov.

Momentálne ste vedúca katedry
Fotografie a nových médií na VŠVU,
práve v týchto dňoch uplynie váš prvý
rok v tejto funkcii. Ako ste zvládli
pandémiu?
Myslím, že to bolo po prvýkrát od
založenia školy, keď sa celá VŠVU
kompletne uzavrela. Pre všetkých
zamestnancov a aj študentov to bol
veľký šok. Museli sme sa rýchlo
prispôsobiť situácii, pomohla nám však
súčasná digitálna doba. Na začiatku
boli video konzultácie niečo nové,
zaujímavé, po čase nám však začal
chýbať osobný kontakt. Chýbalo nám
stretávanie sa v škole, je predsa len iné,
keď sa tvorí v komunikácii so spolužiakmi a pedagógmi, ako z detskej izby
v rodnom meste. Nie každého takáto
situácia kreatívne naštartuje. Snažili
sme sa, aby sme ako škola mali stále tú
istú úroveň, a to isté sme očakávali od
študentov. Motivovali sme ich k tomu,
že všetko môžu kreatívne využiť, vieme
však, že nie pre každého to bola ľahká
situácia. Nevieme, v akej situácii sa
ocitla rodina študentov, čiže boli tu
rôzne aspekty, ktoré sme museli
zohľadniť, ale podarilo sa nám ukončiť
semester podľa plánu. Vedenie školy
nás veľmi podporovalo a motivovalo a
myslím, že sme teraz ako inštitúcia na
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prípadnú druhú vlnu dobre pripravení.
Posilnili sme tiež komunikáciu cez
sociálne siete, našli sme si nový
vizuálny jazyk a začali sme úplne inak
komunikovať. Pozitívom bolo, že sme
sa dokázali prispôsobiť a vieme si viac
vážiť náš spoločný čas strávený v
ateliéroch. Pretože ten najsmutnejší
priestor, čo môže byť, je škola bez
študentov. Bola som sa tam počas
pandémie pozrieť a bol to vyprázdený,
tichý a strašne smutný priestor.

Na katedre fotografie ste začali
študovať v roku 2000, na škole teda
s prestávkami pôsobíte už takmer
20 rokov. Ako sa za toto obdobie
zmenilo štúdium? Sú dnešní študenti
iní, ako ste boli vy?
Myslím si, že v niečom je to stále
rovnaké. Zároveň je však každá
generácia trochu iná, pretože prichádza s inými skúsenosťami. Oveľa viac
sa stretávame s túžbou úplne sa
ponoriť do fotografického média,
analyzovať ho a uchopiť ho zo všetkých
strán a kreatívne s ním pracovať.
Vidíme, že si študenti vážia, že môžu
študovať na umeleckej škole, pretože
dnešná doba je v niečom oveľa
komplikovanejšia a ťažšia. Diapazón
vysokých škôl, kde sa dá v Európe
študovať fotografia, je naozaj široký.
Mnohí študenti odchádzajú študovať
do zahraničia, ale myslím si, že tí, čo si
vyberú VŠVU, oceňujú práve to, že sa tu
môžu medzi sebou stretávať v rámci

rôznych odborov a spolupracovať aj
v rámci iných médií, ako je maľba,
socha, textil či grafika. Naše médium je
živé médium, ktoré sa stále rozvíja aj
na základe neustáleho technologického
vývoja, takže je dôležité, aby sme to
reflektovali aj my ako škola. Študenti
v súčasnosti viac vychádzajú do
priestoru, je oveľa viac interdisciplinárnych projektov, pracujú s rôznymi
materiálmi a je prítomný silný návrat k
analógovej fotografii a historickým
fotografickým technikám v prepojení s
digitálnou technológiou. Táto
generácia oveľa viac rieši environmentálne problémy a to, ako môže aj
umenie slúžiť a pomáhať tejto dôležitej
téme, čo je veľmi pozitívne. Naši
študenti sú veľmi zapojení do fungovania katedry, uvedomujú si, že práve oni
sú tá katedra. Sú aktívne zastúpení na
výtvarnej scéne, veľa vystavujú aj v
rôznych alternatívnych priestoroch, z
čoho mám veľkú radosť. Pretože tak to
má byť. Nezačíname hneď v SNG,
naopak, mali by sme získavať čo
najviac rôznych skúseností a neustále
na sebe pracovať.

Na Slovensku je vyše 80 stredných
škôl, ktoré majú aspoň jeden umelecký
odbor. A rovnaký trend je aj na
vysokých školách. Štúdium umenia sa
stáva čoraz dostupnejšie. Kedysi to
bola exkluzívna záležitosť, teraz sa
však zdá, že študentov umenia
neustále pribúda.

Je pravda, že je čoraz viac umeleckých
stredných škôl, zaujímavé však je, že
my máme veľa uchádzačov o štúdium
práve z gymnázií. Samozrejme,
študenti si musia uvedomiť, že sa
neuplatnia, keď začnú s fotografiou
pracovať až v momente, keď dostanú
do ruky diplom. Je dôležité, aby začali
už od prvého ročníka pracovať na svojej
umeleckej kariére, a my sa zas snažíme
ich motivovať, aby sa nebáli rôznych
súťaží a projektov na Slovensku aj
v zahraničí. Chceme, aby posielali svoje
práce mimo školy a konfrontovali sa.
V rámci našej školy robíme pravidelne
Dni otvorených dverí, aby sa budúci
študenti mohli oboznámiť s tým, aká
fotografia sa u nás robí. My máme v
rámci povinných predmetov úžitkovú
fotografiu, kde sa naučia potrebné
technické zručnosti, ktoré im neskôr
pomôžu uplatniť sa na fotografickom
trhu. Okrem toho – každý semester
vystavujú a prezentujú výsledok svojho
kreatívneho procesu, ktorý vznikol v
rámci ateliérovej výučby. Na našich študentoch veľmi oceňujem ich verbálne
zdatnosti a vedomosti, to, že majú
záujem diskutovať a vedia odprezentovať výstavný súbor. Pre mňa ako
pedagóga je to veľmi výnimočné a
vzácne. Možnosť diskutovať s našimi
študentmi a neustále otvárať nové
témy ma neskutočne obohacuje,
posúva dopredu a ukazuje mi, čo všetko
sa ešte mám učiť.
Jana Gombíková
fotografka
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MESTÁ BEZ
NÁS A TICHÉ
MESTO
sú historickým dokumentom

Názov: Mestá bez nás
Miesto: Hviezdoslavovo námestie
v Bratislave
Autori fotografií: Karel Cudlín
a Peter Korček
Termín: 13. 5. 2020 – 30. 6. 2020
Organizátori: České centrum spoločne
s radnicou Starého mesta a českou
ambasádou

O tohtoročnej smrtiacej koronavírusovej pandémii vie množstvo ľudí na
celom svete. V Česku a na Slovensku
všetci od škôlkarov po seniorov,
pretože na niekoľko mesiacov a vo
všetkých oblastiach výrazne ovplyvnila
i obmedzila ich každodenné životy.
Na obdobie zákazu chodiť do školy a
zamestnania, nemožnosť využívať
rôzne služby či výrazné obmedzenie
pohybu a nakupovania časom
zabudneme a za desaťročia si spomenie málokto. Pripomenú nám to iba
dokumenty doby, ktoré opäť

potvrdzujú historický význam i
dôležitosť fotografie.
Koronavírusové podoby a ich dôsledky
nám priblížili dve výstavy. V Bratislave
na Hviezdoslavovom námestí od
13. mája do 30. júna 2020 Karel Cudlín
a Peter Korček v spoločnom medzinárodnom projekte Mestá bez nás.
Expozíciu inštalovanú medzi stromami
na veľmi frekventovanom mieste si
pozrelo oveľa viac ľudí ako v nejakom
vnútornom priestore, navyše v čase
štátom nariadenej obmedzenej
galerijnej návštevnosti. Obaja autori sa
dokumentárnej fotografii venujú
dlhodobo.
Aj keď na malej bratislavskej výstave bol
pomerne pestrý výber diel so situáciami ľudí i architektúry objektov
a urbanizmu mestských priestranstiev,
uvítal by som viac fotografii z takejto
veľkej a ťažko opakovateľnej tematickej
príležitosti.
Karel Cudlín (1960) v rodnej Prahe
fotografoval ľudí – jednotlivcov a malé
skupinky prvýkrát v českej i slovenskej
histórii s povinným rúškom na tvári.
Na čiernobielych záberoch je takto
netradične čiastočne zahalená
telefonujúca dievčina, na prázdnej
cestnej križovatke osamelý turista
ťahajúci kufor, bezdomovec ležiaci na
chodníku kŕmi holuby, milenecké
dvojice sa túlia k sebe a seniori relaxujú
v parku vedľa seba sediac alebo stojac v
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ZNETVORENÝ
SVET.
História stredoeurópskej
fotografie 1838-2018

Autor: Adam Mazur
Titul: Znetvorený svet. História
stredoeurópskej fotografie 1838 – 2018
Vydavateľstvo: TAiWPN
UNIVERSITAS
ISBN 97883-242-3176-8
e-ISBN 97883-242-6404-9
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predpísaných odstupoch. Všetci
dodržali zdravotné nariadenie ochrany
tváre.
Na rozdiel od tohto osobného fotografa
bývalého prezidenta Václava Havla
a držiteľa osemnástich cien vo
fotografickej súťaži Czech Press Photo
o 20 rokov mladší Peter Korček
unikátnu dobu zvečnil farebnými
zábermi. Dokumentoval úplnú
prázdnosť bratislavských verejných

priestranstiev bez ľudí i áut. Také sú
nezvyčajne raritné pohľady na voľnú
Štefánikovu ulicu, tri neuzavreté cesty
po Moste SNP, otvorené veľkoplošné
parkovisko, priestor pred hlavnou
železničnou stanicou. Vnútrajšok
veľkého nákupného centra spestruje
iba ľudská socha a úplne prázdno je i
pred Domom odborov. Uzavretosť ľudí
v bytoch potvrdzuje pohľad na panelák
s 228 prázdnymi balkónmi.

Ďalšie zábery z tohto cyklu mestského
vyľudnenia slovenský fotograf Peter
Korček prezentoval na výstave v
multimediálnom priestore pre súčasnú
kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch.
Pod názvom Tiché mesto prebehla od
15. mája do 25. júna 2020 v kurátorskej
koncepcii Jany Babušiakovej.
Pavol Erdziak
publicista

Môže byť kniha o fotografii zdrojom
diskusie o potrebe nadnárodného
konceptu komunity, príbehom idey
slobody, poukázaním na slepú uličku
nacionalizmu, a zároveň príbehom
súčasnej fotografie vyrozprávaným
formou fascinujúcich anekdot,
namiesto suchých faktov, tak častých
pre akademický jazyk? Ukazuje sa, že
môže. Práve takým dielom je kniha
Adama Mazura Znetvorený svet.
História stredoeurópskej fotografie
1838 – 2018, ktorú vydalo vydavateľstvo
Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych UNIVERSITAS v
Krakove v roku 2019. Mazur má
doktorát z humanitných vied, je
historikom umenia, amerikanistom a
odborným asistentom na Fakulte
fotografie Umeleckej akadémie v
Poznani (Uniwersytet Artystyczny w
Poznaniu). Autor Znetvoreného sveta je
tiež kurátorom, redaktorom rôznych
antológií a katalógov, ako aj redaktorom textov a kníh venovaných
súčasnému umeniu. Špecializuje sa na
fotografiu, ktorej zasvätil okrem iného
knihy Kocham fotografię. Teksty z lat
1999 –2009, Historie fotografii w Polsce
1839 ‒ 2009, Decydujący moment. Nowe
zjawiska w fotografii polskiej po roku
2000, Po końcu fotografii. Mazurove
vedecké a kurátorské úspechy sú už
samy osebe dostatočnou zárukou
kvality jeho poslednej publikácie
venovanej stredoeurópskej fotografii.
Kniha je rozdelená na dve časti – v prvej
nájdeme usmernenia týkajúce sa
metodológie výskumu, kde sa autor už
počas práce s materiálom pokúša
zadefinovať, čo presne znamená
stredná Európa. Je to ťažká úloha,
pretože, ako sám autor hovorí,
„zadefinovanie tohto priestoru na
základe epochy železnej opony je síce
zvodne puristické, ale zároveň
nezlučiteľné s historickými skutočnosťami“. Mazur spochybňuje post-jaltské
usporiadanie regiónu, a tým pádom aj
tvrdý rámec geopolitickej reality, z
ktorého by autori v rámci svojej tvorby
nemali vychádzať. Likvidita a prienik,
tak charakteristické pre tento región
sveta, rozorvaný rozličnými konfliktami, nie sú príznačné iba pre tvorcov,
ale prinášajú ďalšie problémy aj
vedcom, ktorí by chceli katalogizovať
umelcov podľa národnosti. Ako píše
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autor, je to práve mnohosť v jednote, čo
je pre stredoeurópsku fotografiu
charakteristické. Dobrým príkladom
môže byť Jan Bułhak, ktorý, hoci sa
narodil v cárskom Rusku, na území
súčasného Bieloruska, do rodiny
potomkov poľskej šľachty a zaoberal sa
fotografovaním Vilniusu, je uznávaný
za otca poľskej fotografie. Jeho príbeh
nie je jedinečný, naopak, pre tento
región je vo veľkej miere symptomatický. Ako teda vyrozprávať príbeh
fotografie z tak špecifického regiónu a
neskĺznuť pri tom do pátosu či maniery
akademika? Mazur nachádza riešenie
vo výbere anekdoty ako formy
rozprávania. Pristupuje k problému
podobne ako Barthes, ktorý hovorí, že
„tak ako fotografie spomaľujú históriu,
aj anekdoty pútajú pozornosť iba na
krátku chvíľu. Pri zostavovaní
stredoeurópskej historiografie si obraz
aj text, zostávajúc v ambivalentnom
vzťahu, vyžadujú od príjemcu udržanie
zodpovedajúceho rytmu aj napätia. Na
druhej strane nekorektný humor
anekdoty chráni fotografiu pred
melanchóliou, a predovšetkým bráni
nostalgii. Fotografia, často interpretovaná ako smútočné umenie, vďaka
anekdote stráca absolútny rozmer.“
Hermeneutická analýza a často
anekdotický opis, to sú metódy, ktoré
Mazur využíva pri analýze viac než 140
fotografií nachádzajúcich sa v knihe.
Zoradené chronologicky – začínajú
prvým daguerrotypom z roku 1938 a
končia v roku 2018 obálkou prvého
poľského Vogue, ktorej autorom je
Juergen Teller – rozprávajú vybrané
snímky nielen históriu fotografie, ale
tiež históriu strednej Európy. Každej z
fotografií venuje Mazur náležitú
pozornosť, sprevádza čitateľa
tajomstvami čítania obrazu,

upozorňuje na málo známe detaily či
fakty zo života fotografa a podrobnosti
týkajúce sa historického kontextu,
vykazujúc pri tom výnimočnú erudíciu.
Vynikajúci výber fotografií, kde sa
ikonické obrazy stretávajú s tými menej
známymi, krása sa mieša s krutosťou a
každodenný život získava formu poézie

– to všetko tvorí príbeh, ktorého cieľom
je zaujať nielen malú skupinu
akademikov, študentov či milovníkov
fotografie, ale každého, kto by chcel
spoznať históriu istého regiónu
vyrozprávanú z inej perspektívy.
Piotr Gąska
fotograf
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TRETÍ ROČNÍK
FESTIVALU LA
GACILLY-BADEN
PHOTO 2020
Názov: La Gacilly-Baden Photo
Trvanie festivalu: 14. júla 2020 – 26.
októbra 2020
Miesto: Baden, Rakúsko
Väčšina veľkých medzinárodných
fotografických festivalov je tento rok
zrušená kvôli pandémií koronavírusu.
Po päťdesiatich rokoch musel byť
zrušený obľúbený svetový fotografický
festival Rencontres d’Arles, keďže
mnoho výstav je každý rok inštalovaných v interiéroch. Festival La Gallicy v
Badene má však oproti ostatným
fotografickým festivalom obrovskú
výhodu. Všetky jeho výstavy si môžete
pozrieť pod holým nebom a sú
orientované na exteriér malebného
kúpeľného mestečka Baden kúsok od
Viedne. Tento najväčší fotografický
festival v Európe je otvorený každý rok
až štyri mesiace a venuje sa inej téme
so silnou humanistickou orientáciou a
vzťahu medzi ľuďmi a ich životným
prostredím. 31 výstavných inštalácií sa
nachádza po celom kúpeľnom
mestečku, od informačného centra
prejdete na Brusattiplatz cez centrum
mesta Baden a parky Doblhoffpark,
Gutenbrunner a Kurpark. Dokopy si
môžete pozrieť až sedem kilometrov
výstav, viac ako 2000 snímok na
rozlohe až do 280 m2, festival navštívi
každoročne viac ako 230 tisíc návštevníkov.
Keďže festival vznikol z hlbokého
presvedčenia zaoberať sa budúcnosťou
našej planéty a spája všetky fotografické žánre, od kvalitnej fotožurnalistiky cez dokumentárnu fotografiu až
po fotografiu umeleckú, každý si príde
na svoje. Prvý ročník v roku 2018 bol
venovaný téme Milujem Afriku, druhý
ročník sa zameral na environmentálne
témy s názvom Hymna Zemi. Hlavnou
tohtoročnou témou je heslo „Nikdy to
nevzdávaj” a renesancia, resp.
znovuzrodenie v zmysle angažovanosti
vystavujúcich fotografov a fotografiek,
ktorí sa postavili za našu planétu a
venujú sa environmentálnym témam
rovnako ako aj zakladateľ festivalu
Jacques Rocher, ktorý sa venuje
zalesňovaciemu projektu a doposiaľ
vysadil 100 miliónov stromov.
Znovuzrodenie takisto naráža na pád

© Sergei Prokudin

komunistického východného bloku
spred 30 rokov, ktorý umožnil zmenu ,
a festival toto ožívanie oslavuje pod
názvom „Na východe veľa nového” a
dáva priestor množstvu východných
autorov a autoriek alebo výstavám,
ktoré vznikli práve v tejto oblasti.
Ruská fotografka Elena Chernyshová
v sérií Život v mraze neuveriteľne
zachytáva ľudí žijúcich v najextrémnejších teplotách v ruskom meste Norilsk,
kde teplota v decembri klesá pod na
-40 °C, snehové búrky sú tu 130 dní
v roku a polárna noc trvá 60 dní. Je
obdivuhodné, že sa autorka série
vybrala do tejto extrémnej oblasti
fotografovať každodenný život mužov
a žien, ktorí sa naučili v tejto oblasti
fungovať napriek tomu, že mzdy sú
nízke a všetko je veľmi drahé kvôli
náročnému importu. Miesto je zároveň
jedným z najznečistenejším mestom v
Rusku kvôli ťažbe drahých kovov, ktoré
objavili v polovici 20. storočia. Do
oblasti sa dá dostať iba na špeciálny pas
podpísaný ruskou tajnou službou.
Nehostinné prostredie autorka
fotografuje fascinujúco, biela farba
oblohy sa častokrát zlieva s bielym
povrchom zasneženej krajiny. Pri
pohľade na jej fotografie máte pocit,
akoby tieto dokumentárne snímky
neboli iba obyčajným dokumentom
z miesta, ale každý jeden záber je s
precíznosťou premyslený po výtvarnej
stránke a máte pocit, akoby ste boli
súčasťou filmových scén apokalyptického filmu, kde dominuje chlad a tma.
Ďalším výnimočným ruským vizuálnym umelcom je Danila Tkaschenko a
jeho séria s názvom Obmedzené oblasti
dokumentuje opustené vojenské
miesta v Rusku a Kazachstane.
Inštalácia jeho diel je skutočne
pozoruhodná a je to jedna z výstav
festivalu, ktorú si určite zapamätáte.
Tri monumentálne steny sú venované
ruským utopickým stavbám súvisiacim
s technologickým pokrokom. Objekty

ako vojenské lietadlo, opustené
observatórium, totalitný pamätník, loď,
ponorka, bývalé závody, opustené
budovy, antény sú všetky ladené v
šedých farebných tónoch na bielom
pozadí v akomsi spleene. Jednotlivé
obrazy nie sú oddelené, ale plynule
prechádzajú jeden do druhého, preto
máte pocit, akoby ste sa pozerali na
panorámu s rôznymi objektami.
Impozantná séria vznikla tak, že autor
jedného dňa navštívil svoju babičku,
ktorá bývala na kedysi utajovanom
odľahlom mieste v Rusku. V 60. rokoch
tu bola vyvinutá prvá sovietska
atómová bomba a došlo k jadrovej
katastrofe, ktorú úrady klasifikovali
ako vojenské tajomstvo. Umeleckou
sériou chce Danila Tkaschenko
povedať, že totalitné systémy sa snažia
neustále preukazovať svoju nadradenosť nemožnými ideálmi, v tomto
prípade gigantickými stavbami, avšak
ich megalomanské ilúzie nikdy
netrvajú dlho a zanikajú. Takéto
obrovské opustené pamiatky zostávajú
jediným dedičstvom týchto nesplnených ideálov.
Za spomenutie určite stojí aj výstava
Petrohrad, Mesto tieňov od ruského
fotografa Alexeja Titarenka. V popisku
k sérii sa najskôr dozviete, že fotograf
má hudobné pozadie, ako dieťa hral na
klavíri, no akonáhle objavil fotografiu,
vzdal sa hudby. Avšak hudba ovplyvnila
jeho prístup k fotografii. V čiernobielej
sérii vidíme pohľady na mesto, ktoré
zachytáva na dlhý čas, a postavy
okoloidúcich zostávajú v pohybe
rozmazané, teda sú v istom rytme a
vznikajú tiene, ktoré obklopujú budovy,
stromy, ulice mesta v Petrohrade
v rokoch 1985 – 2000, keď sa striedala
komunistická éra s ďalšou.
Yuri Kozyrev a Kadir van Lohuizen sú
členovia známej holandskej fotografickej agentúry Noor images a prezentujú
na festivale svoje reportáže z Arktídy.
Obaja absolvovali dobrodružné cesty do

tejto oblasti, jeden sa vydal cez ruskú
stranu a druhý západnou trasou. Vo
svojich dokumentárnych sériach
ukazujú následky topenia polárnych
ľadovcov, otvorenie nových námorných
trás, ťažbu nerastných surovín,
vojenské základne, život posledných
kočovných ľudí v regióne, ktorí cestujú
po nehostinnej krajine aj so svojím
dobytkom. Obaja autori poctivým
reportážnym remeslom prezentujú
Arktídu ako oblasť so zásadnými
zmenami v regióne, kde dochádza ku
globálnemu otepľovaniu.
Maia Flore, francúzska členka
fotoagentúry VU, v umeleckej sérii
Harmónia vytvára poetické montáže a
vytvára tak kontrast medzi realitou
a imaginárnym svetom. Na fotografiách vidíme ženu v jasných červených
alebo žltých šatách, ktorá levituje
rôznymi obrazmi, a vidíme, akoby ju
niesli rôzne predmety alebo krajinné
prvky. Veľkometrážne fotografie sú
inštalované na fasádach budov, preto
znásobujú celkový dojem vzťahu
ľudského tela k prírode. Rozmanitosť
fotografických žánrov festivalu je
pestrá, avšak napriek technickej
dokonalosti postprodukcie niektorými
zábermi táto séria je už na hranici gýča.
Charles Delcourt dokumentuje
každodenný život ľudí na ostrove Eigg,
ktorý leží na západnom pobreží
Škótska. Pred približne dvadsiatimi
rokmi jeho obyvatelia kúpili celý ostrov
s cieľom založiť model samosprávnej
komunity a ochrany životného
prostredia. Sériou autor poukazuje na
alternatívny spôsob ekologického
života a prostredníctvom úprimných
záberov približuje obyčajný život na
ostrove.
Nemecký fotograf Gerd Ludwig, ktorý
niekoľko dekád fotografuje pre
National Geographic, má na festivale
až dve rozsiahle fotografické série. Jeho
séria Moskva sa mení sa považuje za
najdôležitejšiu fotografickú

dokumentáciu bývalého Sovietskeho
zväzu. Okrem politiky a populizmu,
cirkvi a ľudí predstavuje Ludwig
rozmanitý, hlboko pociťovaný obraz
post-sovietskej reality. Autor sa
sústreďuje na symboliku a paradoxy
života v Moskve po páde komunizmu a
príchode kapitalizmu. Jedným z takých
je napríklad záber na ruskú babičku,
ktorá sedí vo svojom skromnom
príbytku a na stene za ňou visí
kalendár s nahými ženami. Druhá séria
Gerda Ludwiga s názvom Dlhý tieň
Černobyľu je venovaná životu po
černobyľskej katastrofe, ktorej sa autor
venuje dlhodobo. Za posledných 25
rokov navštívil túto oblasť viac ako
desaťkrát a prenikol hlbšie než
akýkoľvek iný fotograf. Na tejto výstave
je výnimočne dobre rozvrhnuté
usporiadanie fotografií. Od katastrofy
a záberov robotníkov v plynových
maskách a dopady katastrofy na jej
obyvateľov cez vyľudnené oblasti a
zničené mesto Pripjať až po portréty
starších obyvateľov a obyvateliek, ktorí
chcú umrieť na svojej rodnej pôde, či
zdravotné problémy narodených detí v
tejto oblasti. Posledné zábery sú
venované turistom, ktorí prichádzajú
do Pripjati a veselo sa fotografujú v
ikonickom lunaparku v skafandroch a
vo svojich prinesených plynových
maskách. Odrazu sa stáva z ľudskej
tragédie turistická atrakcia a biznis
cestovných agentúr, ktoré privážajú
turistov z celého sveta. Už ani
apokalyptické miesta rozpadnutých
budov nie sú akoby reálne, ale
predmety, napríklad zničené špinavé
bábiky, sú evidentne naaranžované na
stoličkách iba pre ulahodenie turistom.
Od utrpenia obetí vidíme v Ludwigovej
sérií veselých ľudí, ktorí majú z
návštevy Černobyľu príjemný zážitok.
Jediná výstava venovaná módnej
fotografii prezentuje nemeckú
fotografickú trojicu Ute Mahler,
Werner Mahler a Sibylle Bergemann,
ktorá fotografovala pre populárny
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časopis Sibylle, ktorý bol založený
v roku 1956 a zanikol v roku 1995.
Magazín mal ísť v stopách západného
časopisu Vogue a mal byť definovaný
ako „časopis pre módu a kultúru“ s
článkami o každodennej móde pre
pracujúce ženy v industrializovanej
krajine. Toto všetko odráža aj módna
fotografia v tomto štýle, a okrem
krásnych modeliek sa pozeráme na
humanistickú interpretáciu sveta,
estetické experimenty, nekonvenčné
pozície a silu žien. Zábery nie sú iba
povrchnými reklamami na odevy pre
ženy, v každom zábere sa dá nájsť
alternatívny naratív zo života reálnych
žien.
Na festivale nájdete aj zopár výstav
zrealizovaných s podporou Nadácie
Yves Rocher. Známa francúzska
kozmetická značka podporuje výsadby
stromov po rozsiahlych požiaroch v
lesoch. Fotografie síce tematicky
zapadajú do environmentálnej
problematiky, ktorou sa festival
každým rokom zaoberá, no vizuálne sú
menej zaujímavé a akoby vytŕčajú z
kvalitnej dramaturgie festivalu.
Výstava #dubistkunst (#tysiumenie)
vznikla v spolupráci s „kultúrnym
pondelkom” (kultur Montag) a
prestížnymi rakúskymi kultúrnymi
inštitúciami, ako sú Albertina,
Belveder, Umeleckohistorické
múzeum, Lentos a MUMOK. Všetky
tieto inštitúcie vyzvali širokú verejnosť,
aby im posielali fotografické reprodukcie výtvarných diel zo zbierok spomínaných inštitúcií. Takúto inšpiráciu
používajú napríklad aj David LaChapelle a Cindy Sherman, no na festivale
výber série diptychov amatérskej
fotografie s významným dielom z dejín
umenia pôsobí smiešne a amatérsky,
avšak nemožno mu uprieť skvelú
myšlienku, ako zapojiť bežných ľudí do
umeleckej tvorby.
Medzi neprehliadnuteľné výstavy patrí
séria veľkoformátových fotografií
ruského fotografa a inovátora
fotografie Sergeja Prokudina-Gorského
s názvom Cárska ríša vo farbách.
Všetky jeho fotografie boli urobené v
rokoch 1905 až 1915 v Rusku. Na prvý
pohľad vyzerajú fotografie akoby boli
kolorované. Avšak autor používa na tú
dobu veľmi pokročilý postup vytvárania
farebnej fotografie, pri ktorom
exponuje tri čiernobiele snímky na
sklenené dosky, každú cez iný farebný
filter. Ak sa súčasne premietli všetky tri
snímky na sklenené dosky, zobrazila sa
scéna v pravých farbách. Je obdivuhodné, ako zachytil portréty pôvodných
obyvateľov v krojoch, krajinu, spôsob
života, tradície, zvyky ruskej spoločnosti. Cestoval do viac ako 30 regiónov
vrátane oblastí, ktoré teraz patria
Bielorusku, Fínsku a Ukrajiny. Jeho
životná práca obsahuje 10 000
fotografií dokumentujúcich rozľahlú
oblasť cárskeho Ruska. Rok po zvrhnutí
cárskeho režimu Prokudin-Gorski
opúšťa Rusko a odchádza do Francúzska, no vo svojej domovskej krajine
zanecháva väčšinu svojej tvorby, ktorú
zničila boľševická revolúcia. Počas jeho
života vo Francúzsku nenašiel žiadne
publikum. Jeho dedičia zachránili svoje
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fotografické dedičstvo a odkázali ho
americkej Kongresovej knižnici v roku
1948, kde sa dodnes nachádza.
Historické zväčšeniny Antona Schiesta
z konca 19. storočia a začiatku 20.
storočia ukazujú obyvateľov a
obyvateľky Badenu. Je pozoruhodné
spoznať badenské ulice, po ktorých
prechádzate počas festivalu, na
fotografiách spred viac ako 120 rokov.
Okrem toho, že autor mal v Badene
vychýrený fotoateliér, stal sa komorným fotografom mesta Baden, nafotil
početné série pohľadníc, a dokonca
fotografoval rakúsku cisársku rodinu.
Jediným slovenským fotografom na
festivale je fotoreportér Boris Németh a
jeho známa séria Slovakia I am lovin it,
v ktorej ironicko-sarkasticky kritizuje
život na Slovensku. Pre medzinárodné
publikum môže byť jeho subjektívny
dokument zložitejší na odčítanie, ak
divák nepozná pozadie života u nás po
roku 1989, no najzaujímavejšie je, ako
autor odkrýva kontrasty a paradoxy
postsocialistickej krajiny.

© Tkachenko Danila

Napriek tomu, že festival La Gacilly
Baden Photo je zatiaľ iba mladým
festivalom, každým rokom sa zlepšuje
a určite sa ho oplatí navštíviť, a to
nielen kvôli špičkovej dramaturgii, ale
aj kvôli mestu Baden, ktoré sa pomaly,
ale isto stáva oázou fotografie v Európe.
Navyše vďaka štedrému financovaniu
festivalu, ktoré sa odráža najmä na
kvalitne vytlačených a nainštalovaných
snímkach, je celý festival pre návštevníkov zadarmo.
Výber z tohtoročného festivalu v
Badene si budete môcť pozrieť v
novembri na festivale Mesiac fotografie
v Bratislave.
Dorota Holubová
šéfredaktorka

© Elena Chernyshova
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LENKA L. LUKAČOVIČOVÁ
(NE)ROZHODUJÚCE OKAMIHY
Miesto: Galéria Miloša Alexandra
Bazovského, Trenčín
Trvanie výstavy: 16. 6. – 29. 8. 2020
Kurátorka: Marianna Brinzová
V tmavej miestnosti na bielych
paneloch rozmiestnených v priestore v
pravidelnom rytme preblikávajú
fotografie. Premietanie v suteréne
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
sprevádza mechanický, dnes už skoro
zabudnutý zvuk dataprojektora. Dve z
projekcií sa menia, jedna z nich zostáva
statická. Na vertikálnych paneloch sa
objavujú zdanlivo banálne fotografie
akoby náhodných momentov. Mohlo by
to byť kdekoľvek a mohol by to byť
ktokoľvek. Napriek tomu – alebo
možno práve preto – tieto obrazy spolu
s pravidelným cvakaním dataprojektora vytvárajú pozoruhodnú inštaláciu,
ktorá diváka zaujme práve svojou
nejednoznačnosťou.
Za socializmu bolo zdĺhavé premietanie diapozitívov z dovolenky (ne)
obľúbenou zábavou pre návštevy.
Fotografie, ktoré sa takto premietali,
ukazovali situácie, ktoré neboli bežné,
práve naopak. Dovolenka bola únikom
zo šedi každodenného života. Tieto
premietania slúžili zároveň ako akási
kulisa pre konverzáciu a pohostenie.
Lenka L. Lukačovičová sa vo svojej
tvorbe zaoberá fotografiou ako
médiom a jej presahmi do performance. Kľúčom k výstave je práve jej
názov – (Un)decisive moment, ktorým
autorka odkazuje na fotografický
termín rozhodujúceho okamihu
(anglicky decisive moment.) Tento koncept, ktorý vytvoril francúzsky fotograf

Henri Cartier Bresson, hovorí o
zhustení fotografovanej situácie do jedného – rozhodujúceho momentu, ktorý
je neopakovateľný a vystihuje jej
podstatu. Na výstave Lenky L.
Lukačovičovej však namiesto vizuálne
ohurujúcich fotografií sledujeme
zdanlivo obyčajné obrazy zo autorkinho života. Vrstvením repetitívnych
záberov aj situácií hľadá Lukačovičová
odpoveď na otázku, čo vlastne
rozhodujúci okamih znamená nielen v
rámci fotografie, ale aj v živote človeka.
Zámerne pracuje so snapshotovou estetikou akoby náhodných, ledabolých
záberov v kontraste s technológiou
odkazujúcou práve na rituál
z minulých časov. Monotónny rytmus
otáčajúceho sa dataprojektora, sled
udalostí a pocitov, ktoré často dávajú
zmysel iba samotnej autorke, napriek
tomu však má nutkanie sa s nimi
podeliť. Tento prístup má svoj odraz v
dnešných instastories, na ktoré autorka
inštaláciou nepriamo odkazuje. Lenka
L. Lukačovičová však na záznam
svojich (ne)rozhodujúcich okamihov
zámerne používa v dnešnej dobe
ťažkopádnu technológiu diapozitívov,
ktoré už na Slovensku ani nikto
nevyvoláva. Aj v spracovaní výsledných
fotografií sa teda odzrkadľuje moment
performance prítomný v autorkinej
tvorbe. Namiesto jednoduchého „cvak“
na mobil a okamžitého zdieľania do
virtuálneho priestoru Lenka Lukačovičová fotografuje svoj súkromný svet na
analógový film, s ktorým následne
cestuje do fotolabu vo Viedni, aby
získala diapozitívy, ktorých estetická
hodnota spočíva zo všetkého najviac

PAULA MALINOWSKA
T

ZÁH(R)ADA

práve v ich fyzickej existencii.
Súbor má ešte ďalšiu rovinu. Materská
dovolenka okrem obvyklých radostí
prináša aj stereotyp, rutinu a únavu. Je
to život mimo obvyklých koľají
dospelého človeka, a spolu s tým
prichádza aj istá reflexia situácie, v
ktorej sa žena-matka ocitá. Lenka L.
Lukačovičová vo svojom súbore
ironizuje bežné okamihy, jej fotografický jazyk je citlivý, pohybuje sa na
hrane smiešneho a vážneho, dokumentárneho a štylizovaného. Ukazuje nám
zmenu, ktorá prichádza s tým, ako sa
človek stáva rodičom, akési znovu
objavovanie sveta a jeho detailov. Sled
(ne)rozhodujúcich momentov,
denníkový záznam času plynúceho
v bezčasí.
Pôvodným zámerom autorky bolo
zorganizovať okrem projekcie aj
niekoľko eventov, posedení s divákmi,
kde by autorka spoločne s kurátorkou
pripravili vždy iný výber fotografií, tie
sa však kvôli pandemickým opatreniam
neuskutočnia. Výstavu si môžete v
suteréne Galérie M. A. Bazovského
pozrieť do konca augusta. Z verejných
zdrojov výstavu podporil Fond na
podporu umenia.

POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ

Fotoséria je úvahou nad jednostrannou interakciou človeka a prírody v epoche
antropocénu. Náš vzťah k planéte je striktne podriadený kritériu ekonomickej
výhodnosti a vedie k neobmedzenému vykorisťovaniu planetárnych zdrojov.
Ľudské bytosti takto pretvárajú planétu Zem na svoju záhradu pozemských
rozkoší, ktorá sa však globálne sa zvyšujúcou teplotou mení na vyprahnutý skleník.
Práca je opisom človekocentrizmu, narcistického mentálneho nastavenia druhu
Homo sapiens ako hybnej sily fungovania dnešných dní.
Vychádzajúc z evolúcie schopnosti artefakcie analyzujem konflikt biologicky
prirodzenej a kultúrnej podstaty človeka v čase, keď ľudský druh tvorí, mení
a manipuluje svoje prostredie. Paradox arteficiálneho prostredia plného imitácií a
kópií prírody sa však v istom momente stáva kameňom úrazu. Zmena klímy v
dôsledku človekom vytvoreného umelého prostredia určuje nové podmienky pre
život na planéte. Neschopnosť človeka adaptovať sa na tieto podmienky z biologického hľadiska prináša na stôl palčivú otázku smerovania ľudskej existencie.
Mojou tvorbou reagujem na súčasný stav klimatickej krízy, ktorá je vedome
prežívanou skutočnosťou. Uvedomelosť a sebareflexia sú podľa mňa kľúčové pre
zapnutie potrebného požiarneho alarmu v dobe, keď ako druh čelíme tejto
neodkladnej a neľahkej výzve.

Lenka L. Lukačovičová vyštudovala
fotografiu a nové médiá na Vysokej
škole výtvarných umení, v súčasnosti
pôsobí na katedre ako asistentka. Vo
svojej tvorbe sa venuje prienikom
medzi fotografiou, inštaláciou a
performance.
Jana Gombiková
fotografka

© Lenka Lukačovičová

Lenka Lukačovičová | zo série B(Ne)rozhodujúce okamihy | 2020
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VLADIMÍRA KOTRA:
CHIMÉRA 2020

Titul: Chiméra
Autori textov: Vladimíra Kotra, Gabi
Novotných
Fotografie: Vladimíra Kotra, Gabi
Novotných
Vydavateľstvo: Mushroom On the
Walk / Rixard s.r.o.
Dizajn: Richard Prochádzka
ISBN 978-80-907446-2-2
Do rúk sa mi dostáva útla knižka
s výrazne žltým prebalom. Na prvý
pohľad je zrejmé, že ide o starostlivo
vyskladanú knižku s premysleným
každým centimetrom. Či už ide o výber
materiálov, dramaturgiu alebo malé
detaily, ktoré pútajú moju pozornosť.
Na obálke sa črtajú symboly ľudských
chromozómov, ktoré vďaka prebalu
nezapadajú do seba. Objavuje sa nám
tak tematika knižky prezrádzajúc spolu
s názvom CHIMÉRA prvý obraz o
príbehu vo vnútri.
Stretávame sa s dvoma osobami
v jednom. Na začiatku s Pavlom a na
konci s Gabi — spolu s nimi prechádzame životnou zmenou z muža na
ženu. Tento vývoj sleduje fotografická
séria Vladimíry Kotry, ktorá dokumentuje Pavlov/Gabin každodenný život
počas premeny a skladá ho až klasicky –
chronologicky. Autorkin vzťah k
mytologickej krajine sa objavuje aj tu,
popretkávaná je spolu s príbehom
Chiméry subtílne, ale funkčne.
Ak by bola fotokniha vyskladaná čisto z
fotografií, mohli by sme ju nazvať
spoveďou. No je až priľahké ostať len
pri autentickej výpovedi. Vladimíra
Kotra si možno bola vedomá faktu, že
fotografia pri tak komplexnej téme nie
je postačujúca. Nehovoriac o náročnom
emočnom procese, ktorý sa tiež
pomocou jediného obrazu nedá
popísať. Fotografka tak pretkáva
príbeh naďalej, a rozpovedá ho aj
pomocou slov hlavnej protagonistky.
Aby nás uviedla do deja takmer hneď
v úvode – sled Gabiných slov prichádza
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takmer z konca, z momentu, keď sa jej
podarilo stať ženou.
Napriek dlhším textom sa kniha čítala
ako po masle. Možno je to práve
pozitívnym začiatkom, ktorý „nastavuje” naše čítanie na príjemný zážitok.
Ťažoba prichádzala postupne s každou
ďalšou otočenou stranou. Odhaľuje sa
jadro chiméry a toho, ako sa rodí z
komplexnosti chaos. Ako sa nám
otváral príbeh, redukovali sa aj slová,
ktoré ostali v trefných citáciách. Stále
sme si však vedomí ich sily a osoby,
ktorá ich vyslovuje. Akási osobná
denníkovosť neostáva len v syntaxi, ale
je prenesená aj do mobilných fotografií, ktoré vytvorili Pavol a Gabi, sú
zvýraznené na žltom papieri, no
zároveň zložené pod rúškom tajomstva.
Intimita príbehu je dôležitým
momentom pre fotoknihu. Čitateľská
autonómia bola v určitom zmysle
oslobodzujúca, pretože tu bola
možnosť zavrieť knihu počas ťažkých
momentov. O to viac, keď si uvedomíme, že práve transrodoví ľudia takú
slobodu nemajú. Nemajú pauzu od
emócií a nevedia si oddýchnuť od
komplikovanosti celého procesu.
Nemajú priestor na to, aby si hneď
uvedomili, že či sú jedno, alebo druhé,
alebo oboje alebo ani jedno. Popritom
bojujú spoločensky a spoločnosť im to
neuľahčuje.
Dojmy z knihy spracúvam doteraz,
a doteraz hľadám spojitosti, ktoré sa
spojiť možno ani nedajú. Silnejúci
chaos sa spája s neurčitosťou na konci.
Opäť je na nás, vnímateľoch, čo
necháme k sebe presiaknuť a čo nie. Či
sa odvoláme na fikciu alebo príbehu
uveríme. V chaose sa veru ťažko hľadá
pravda, no s určitosťou zanechá citeľnú
stopu.
Vladimíra Kotra vytvorila prácu, ktorá,
verím, že v súčasnosti a aj neskôr
prispeje k porozumeniu transrodovej

© Vladimíra Kotra

komunity a intersexu ako aj ďalším
otázkam, ktoré sa v Chimére skrývajú.
Autorka bola vďaka tejto fotografickej
sérii finalistkou Czech Press Photo 2017
v kategórii Portrét, fotokniha bola

zaradená do užšieho výberu v rámci
ocenenia Self Publish Riga (Estónsko) a
Kassel Dummy Award (Nemecko) a
zároveň aj finalistkou Singapore Open
Call Photo Book Showcase 2018.

Vladimíra Kotra nedávno obsadila 2.
miesto v kategórii Osobnost české
fotografie do 30 let.
Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

© Vladimíra Kotra
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MATKY — FOTOGRAFKY
Text vznikol aj v súvislosti so súčasnou politicko-spoločenskou situáciou,
ktorá podčiarkuje krízu a problematiku postavenia žien nielen
na Slovensku, ale aj vo svete.

Fotografky, ktoré nie sú len fotografkami. Povolanie mama je na celý život.
Aké je to byť mamou a fotografkou v
jednom? Mení sa fotografická
perspektíva ženy pri materstve? Je
náročné byť povolaním matka-fotografka? A sú úspešné? Zaujímali sme sa
o život a fungovanie v ňom štyroch
známych kreatívnych mám v česko-slovenskom prostredí: Lenka Lindák
Lukačovič, Michaela Džurná, Zuzana
Laurinc, Martina Šimkovičová.

Aký bol váš vzťah k fotografii predtým,
ako ste sa stali mamami?
Zuzana Laurinc: Môj vzťah s fotografiou bol v posledných rokoch veľmi
intenzívny. Vždy som mala rada
umenie, študovala som ho od strednej
školy až po dejiny umenia na univerzite. Nikdy som však nefotila a aj
fotografiu som dovtedy vnímala len v
teoretickej rovine. A potom, tesne pred
tridsiatkou, ma fotografovanie začalo
fascinovať, až som sa rozhodla
vyskúšať štúdium na Institute tvůrčí
fotografie v Opave. Tam sa pre mňa
všetko zmenilo. Vďaka kamarátskemu
prístupu profesorov a inšpiratívnym
spolužiakom sa fotografia rýchlo stala
mojou každodennosťou a pochopila
som, že nič iné už robiť nechcem.
Stretla som tam aj svojho manžela
Daniela Laurinca, s ktorým sme
spoločne začali pracovať na viacerých
dokumentárnych projektoch, či už z
Kene, Indie, alebo Srí Lanky.

Pravidelne sme vystavovali, jazdili na
rôzne fotografické festivaly v Európe.
Popri tom sme rozbehli aj produkčno-kreatívne štúdio (Laurinc studio),
kde sa venujeme reklamnej fotografii a
videu. S príchodom nášho syna sa toto
všetko pre mňa zastavilo.
Martina Šimkovičová: Na jednej strane
som ju milovala, milovala som to byť
niekde, stať sa neviditeľnou, aby som
mohla zviditeľniť javy a ľudí vo svojich
sériách. Na druhej strane ma unavovali
určité úzy média či jeho spoločenskej
organizácie. Jeden z nich – fetišizácia
materiálnej realizácie – ma nakoniec
priviedol k projekciám a inštaláciám,
vizuálnym prostrediam v spojení s
performatívnymi vstupmi. Väčšinu
času dňa i noci som trávila uvažovaním, rešeršovaním, prípravou či
produkciou projektov.
Michaela Džurná: Predtým, než sa mi
narodili deti, som fotila „slobodne” bez
konceptu – veci, ktoré ma zaujímali,
pristupovala som k tomu dosť
spontánne. Keď chlapci dovŕšili pol
roka, prihlásila som sa na ITF (Institut
tvůrčí fotografie v Opave, pozn. red.),
tak sa môj prístup prirodzene zmenil.
Nesúvisí to však s materstvom.
Lenka L. Lukačovič: Skôr by som to
formulovala ako vzťah k umeniu. Pred
narodením dcéry som hľadala a občas
premýšľala, či budem vedieť, alebo
viem fungovať ako umelkyňa, ktorá sa
sústreďuje hlavne na voľnú tvorbu.

Umeniu a fotografii či ďalšej práci s
ňou (od pedagogickej, grantovej či
komerčnej činnosti) som venovala 110
% svojho času a záujmu, aj v rovine
voľného času. Samozrejme v určitom
okamihu príde aj únava alebo strata
motivácie, stagnácia, ale to je dané aj
životnými okolnosťami. A bez
variabilnej životnej krivky by to bola
nuda.
Ako zmenilo materstvo rolu fotografie
vo vašich životoch?
LL: Po narodení našej dcéry som si
úplne istá, že umenie je cesta, ktorej sa
chcem venovať a neodídem z nej, ak to
bude samozrejme existenčne možné.
Ale myslím, že som fotografiu
postupne začala vnímať širokospektrálnejšie, otvorenejšie a hravejšie.
Nevytváram si hranice a pravidlá, skôr
som začala pracovať štýlom, že počas
spoločných vychádzok, našich
rodinných výletov, ale aj bežného dňa,
keď si pozerám instastories, robím
printscreeny alebo fotím, postupne
vytváram myšlienkové súvislosti.
Projekty vznikajú tak, ako keď si
skladáš lego. Mám však aj pocit
(neviem, či nie aj vekom), že toľko
nepolemizujem a neberiem veci tak
„vážne“. Snažím sa prijať umelecký a
bežný život taký, aký je, veď nie vždy
nám každá výstava vyjde na 390 %, a
práve chyby sú to, čo nás posúva ďalej.
Viac sa zaujímam asi aj o intímne,
osobné, psychologické či sociálne témy,
ale aj také, ktoré sú bezprostredne
blízko, čiže je možné ich priamo
realizovať v okolí bydliska. Keď sa dcéra
narodila, veľa sme sa prechádzali v
okolí Trnávky (miestna časť Bratislavy),
ktorej sa chcem v blízkej dobe
intenzívnejšie nielen fotograficky

venovať a pokúsiť sa do nej integrovať
aj výtvarné umenie, ale sústrediť sa aj
na komunitné, materské, neexistujúce
kultúrne centrá či centrá voľného času.
Materstvo však aj naďalej prepájam s
témami, ktoré ma vždy zaujímali,
napríklad okamih stlačenia spúšte či
performativita vo vzťahu k fotografii.
MŠ: Pre mňa sa zmenil zážitok – byť
niekde. Keď teraz fotografujem
dokumentárne projekty, mám na výber
buď Antoniu (Martinina dcéra, pozn.
red.) prenechať na tú chvíľu tatinovi,
alebo koncipovať projekt tak, aby so
mnou mohla byť tiež (v nosiči alebo
kočíku). Ten druhý prístup bol zatiaľ
možný, lebo bola malá a ešte nechodila,
to sa teraz mení. A bol veľmi zaujímavý,
lebo z fotografa s veľkým fotoaparátom
som sa pre vedome portrétovaných ľudí
či pre náhodné subjekty mojich
dokumentárnych vstupov stala civilom,
prístupným človekom so spontánnym
dieťaťom, zo street fotografa matkou s
dieťaťom, ktorá na nich nemusí
pôsobiť ohrozujúco, že by ich prichytila
v neprístojnej situácii. Jeden projekt
som na tom postavila – s mobilom som
zachytávala situácie v meste počas leta,
kde sa popkultúra, milučký či svetovopivný turizmus prelínajú s historickými
miestami – volá sa Kultúrne leto.
MD: Materstvo pre mňa mení jedine to,
že si musím prácu pedantnejšie
plánovať, ale to nikdy nebol problém.
Pri tvorbe som vždy vychádzala z ticha
a je tomu tak dodnes.
ZL: V mojom prípade musí fotografia
na čas ustúpiť materstvu. Narodenie
syna Benjamína mi zásadne prehádzalo priority a aj keď som si celé
tehotenstvo hovorila, že fotiť
a pracovať začnem čo najskôr po

pôrode, nie je to tak. Ben má ešte len
pol roka a tak mu venujem maximum
času aj energie. Už som kvôli nemu
odmietla niekoľko komerčných fotení a
aj na vlastný projekt mám len minimum času. Moja vnútorná potreba byť
mamou je totiž momentálne silnejšia.
Beriem to tak, ako to je, keď sa mi táto
potreba nasýti, vrátim sa späť k práci
fotografky.

Zmenili sa vaše priority? Nabralo vaše
fotografické smerovanie novú
inšpiráciu v spojení s materstvom?
ZL: Ženské témy boli v mojej tvorbe
prítomné vždy, či už boli súčasťou
väčších dokumentárnych projektov, na
ktorých som pracovala s Danielom
(Zuzanin manžel, pozn. red.), alebo
mojich osobných súborov, napríklad
projekt Bezdetné. Dlho som sa
zaoberala témou žien, ktoré deti
z rôznych dôvodov nemajú, až som si v
jednej chvíli uvedomila, že aj ja som
jednou z nich. Potom prišlo materstvo,
a to mi prinieslo do života nový pohľad
na ženu a jej postavenie v spoločnosti,
na ženské telo, ktoré tehotenstvom,
pôrodom, ale aj vekom prechádza
výraznými zmenami. Dnes ako matka
oveľa silnejšie vnímam citlivé otázky,
ktoré v týchto dňoch hýbu spoločnosťou, ako je obmedzenie interrupcií či
umelého oplodnenia. Dúfam, že je len
otázkou času, keď sa tieto témy
prenesú aj do mojej fotografickej
tvorby.
MD: Tiež ma vždy zaujímali ženské
témy. Fotím inscenované veci, módu
a portréty. Posledné tri roky je moja
tvorba komerčnejsia než kedykoľvek
predtým, a to súvisí s rolou mamy.
Snažím sa zabezpečiť rodinu, preto
prirodzene premýšľam nad témami,
ktoré vzbudia záujem u médií. Vždy
som sa snažila robiť z iného uhla
pohľadu, takže komercia je pre mňa
výzvou.
MŠ: Viem sa pozrieť na ľudí inými
očami. Keď nemôžem fotografovať,
opäť mám záujem o projekty iných
ľudí. Teším sa z toho.
LL: Samozrejme, príchod nového člena
je absolútna zmena a „dobrodružstvo”.
Otvárajú sa dimenzie nepoznaného.
Akokoľvek si človek predstavuje, že
bude fungovať s dieťaťom, zistí, že
realita je úplne iná (aspoň prvý rok).
Keď však žena svoju rolu prijme,
vytvorí si systém existencie a začlení
dieťa aj do výtvarného života, kde môže
nastať súhra. A tiež každá nová výstava,
každé fotenie prináša nové zážitky a
poznatky aj pre dieťa, matku a rodinu.

Je ťažké byť matkou-fotografkou?
Máte dosť motivácie, času, inšpirácie?
LL: Mám priveľa inšpirácie. Času a
energie v noci už pomenej.
MD: Byť mama fotografka môže byť v
niečom náročnejšie. Nemôžem sa
vybrať tvoriť, kedy mi napadne, ale

fotonoviny
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mám veľkú podporu okolia a rodiny,
tak to chce len lepšie plánovať. Myslím
si ale, že to platí všeobecne pre všetkých
rodičov a iste má materstvo väčší či
menší dopad aj na prácu, ktorú robíme.
MŠ: Stať sa matkou znamená v tomto
kontexte pochopiť, že spraviť si všetko
sám a excelovať je ilúziou, že ľudia v
blízkom a širšom okolí sú dôležití
nielen pre dieťa, ale aj pre ňu. Vetu „It
takes a whole village to raise a child“
tak vidím aj v tomto svetle, že pre
zdravé vzťahy nemôže človek – ani
matka – existovať sám pre seba.
Stať sa matkou pre mňa znamenalo
uvedomiť si, že niektoré projekty alebo
niektoré ich formy nestoja za tú
energiu, prerušenie komunikácie s
blízkymi, či za to, že nevidím Tonkine
pokusy o chôdzu či slová. Pomáha mi to
pochopiť váhu slovka „nie“.
ZL: Matka fotografka je podľa mňa ako
každá iná matka. Ja som matka večne
nestíhajúca všetko, čo si naplánujem, s
minimom času, ktorý si utrhnem sama
pre seba väčšinou večer, keď už všetci
spia.
A nakoniec, trochu provokačná otázka:
môžu byť ženy-matky úspešné
fotografky, resp. umelkyne?
MD: Odpoviem protiotázkou: Prečo by
nemohli byť?
ZL: Myslím, že je to otázka individuálneho nastavenia. Koľko času je
žena-matka-fotografka ochotná
venovať práci a koľko rodine. Čo ju
napĺňa a v čom vidí zmysel. Ja si
napríklad veľmi silno uvedomujem, že
sa mi už asi nepodarí odísť na pol roka
do Indie fotiť dokumentárny projekt.
Momentálne je pre mňa najväčšou
inšpiráciou paradoxne muž – Christopher Anderson, fotograf agentúry
Magnum. Roky pracoval ako vojnový
fotograf a ako sám hovorí v predslove
svojej knihy Son/Syn, svoje najlepšie
fotografie nafotil až ako otec, keď
našiel inšpiráciu vo vlastnej rodine. Ak
sa mi podarí z časti spojiť vlastnú
tvorbu s rodinným životom a popri tom
naďalej fotiť aj komerčne, budem to
považovať za úspech.
LL: Kategóriu úspechu tiež vnímam
veľmi subjektívne. Každý z nás prežíva
vnútorné naplnenie iným spôsobom,
čiže závisí od toho, ako si zvolíme uhol
pohľadu. Úspech je pominuteľný.
Marina Abramović v jednom z rozhovorov povedala, že kvôli svojej umeleckej
kariére sa rozhodla deti nemať, mohla
sa tak naplno sústrediť na umenie.
Tento uhol pohľadu však u mňa neplatí,
bez spoločnej koexistencie si už ani
svoj výtvarný a osobný život neviem
predstaviť.
MŠ: Ak ide o nejaké očakávania
spoločnosti, získať tie a tie umelecké
ceny pre umelcov do 35 rokov, či robiť
ročne 10 výstav, alebo ktorékoľvek iné
kvantifikovateľné méty, začala som byť
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skeptická. Cez materstvo si uvedomujem, že aj v umení žijeme nadprodukciu, luxus desiatich variantov, z ktorých
aj tak len vyberieme jeden. Naháňanie
počtu výstav, strach nebyť zabudnutý je
v ľuďoch silný. Umenie nerobia umelci
a umelkyne pre peniaze, ale pre pocit
sebarealizácie. (To však neznamená, že
nemajú mať nárok a možnosti byť
platení za svoju umeleckú prácu:
Peniaze a prežitie sú faktor, ktorý
„úspešná matka-umelkyňa“ musí brať
do úvahy viac než predtým.) Mnohí a
mnohé volia aj cestu bezdetnosti, aby
sa tomu mohli venovať naplno. Časť z
nich pokračuje v akejsi zvláštnej ceste
sebectva. Zároveň sa scéna či umelecké
scény – hýbu svojím vlastným tempom,
ktoré na nikoho nečaká.
Ženy-matky však sú a môžu byť podľa
mňa kvalitnými fotografkami – tvoriť
svojím tempom diela, ktoré majú silu,
výpoveď, ktoré fungujú v kontexte, pre
ktoré sa ich autorky rozhodli. Kvôli spomenutým mechanizmom v umení však
verím, že je nutné nájsť aj svoju
stratégiu, ako narábať s rýchlosťou
diania vo fotografii, a to už nesúvisí so
samotnými umeleckými projektami,
ale s temperamentom, životným
nastavením, hodnotami, či tým, že sa
popri umení starám aj o iných členov
rodiny, než len o deti. Ak by mala byť
výsledkom nespokojnosť samej so
sebou, stres, ak subjektívne „nestíha“,
neviem, či ten je práve úspechom.

Michael Dzurná
https://www.michaeladzurna.com/

IVAN PINKAVA
Krása nedokonalosti ľudského tela

Názov: Ivan Pinkava – Backtrackin
Termín: 11. 06. – 23. 08. 2020
Kurátor: Petr Vaňous
Miesto: Galéria súčasného umenia
a architektúry, Dom umenia, České
Budějovice

Zuzana Laurinc
http://halanovalaurinc.com/
Lenka Lindák Lukačovič
http://www.lenkalukacovicova.sk/
Martina Šimkovičová
https://www.simkovicova.info/

Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České
Budějovice (DU ČB) pripravila na leto
vo svojich flexibilných whitecube
priestoroch pozoruhodnú výstavu
známeho českého fotografa Ivana
Pinkavu. Výstava bola otvorená (10. 6.
– 23. 8.) hneď po nútenej koronakrízovej prestávke, ktorá divákov tejto
juhočeskej kunsthalle pripravila o dve a
pol kvalitnej zahraničnej výstavy.
Nasledujúci program DU ČB bol
zhodou šťastných okolností postavený

rozpráva o jeho plynutí, o pamäti,
túžbe, bolesti, kráse a konečnosti“
(Fišerová, 2019).
Backtracking ako názov a ústredná

kultivovaná farebnosť, perfektná
kresba objektívu, krása nedokonalostí

téma Pinkavovej aktuálnej budejovickej
výstavy predstavuje pôsobivý výsledok
„znovu-nastavovania cesty“ – insiderského a retrospektívneho premixovania diel v podaní autora a jeho
dlhoročného kurátora Petra Vaňousa.
Výstupom je „mapa“ veľkoformátových

priestorov, zátiší aj figúr, sofistikované
transformovanie pravidiel a poetiky
obrazových diel starých majstrov atď.

aj menších, čiernobielych aj farebných,
figurálnych a portrétnych fotografií,
spolu s fotografiami objektov,
svojských zátiší a redukovaných
atmosféricko-symbolických prostredí.
Všetko samozrejme inscenované
ateliérové fotografie. Podľa slov
kurátora je inštalácia výstavy ako

na domácich českých tvorcoch, čo
umožnilo plynule pokračovať bez
ďalších strát.
Ivan Pinkava (1961) a jeho fotografická
tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo

„intuitívne vyvíjaná časopriestorová
konfigurácia“, podčiarknutá neakceptovaním chronológie diel a nepripojením textovej informácie (popisy k
dielam boli k dispozícii na sprievodnom letáku). Výsledkom tohto
existenciálneho tvorivého experimentu
je sugestívna konfrontácia diel a

možno v rámci súčasného českého
fotografického kontextu sledovať. „Do
roku 2004 sa zaoberal predovšetkým
fotografiou využívajúcou tvár a telo.
Svojimi fotografickými obrazmi sa

vizuálnych situácií, ktorá funguje na
viacerých úrovniach. Špecificky iste pre
znalcov Pinkavovej tvorby, schopných
dekódovať odkazy a ich nuansy alebo
prítomné „napätia medzi obsahmi

námetovo výrazne vzťahoval k tradícii
západného umenia opierajúceho sa o
ikonografiu kresťanstva a antickú

vyslanými do priestoru“, ktoré sa tu
ocitli v nových kontextoch. Pre diváka v
tomto zmysle nezorientovaného

mytológiu. Po výstave Heroes v
pražskom Rudolfine v roku 2004 od
figurácie čiastočne upustil a svoj
záujem presunul k fotografii bez
fyzickej prítomnosti človeka. Prostredníctvom predmetov, nezriedka
nesúcich známky času, fotografiami

funguje najmä estetická a vizuálna
rovina Pinkavových „silných“ fotografií:
precízne technické prevedenie,
adjustácia a inštalácia diel, ich
špecifická atmosféra, odhmotnenie
priestoru a stopy času, mäkké povrchy,
neidentifikovateľné svetlo, subtílna

ľudského tela, mrazivá senzualita,
rafinované aranžovanie a inscenovanie

Pohrávanie sa s rekontextualizáciou
vlastnej tvorby však nemusí byť len
novinkou aktuálnej výstavy a derivátom kolapsov doby, v ktorej dozrela.
Javí sa to istým spôsobom ako zákonitý
krok, pretože Pinkava aj pri procese
vzniku diel, dlhodobo a cieľavedomo,
obrazovo novokonštituuje, vizuálne
reinterpretuje, a tiež sa nebojí
spoľahnúť na „pravdivosť“ a „dobrodružnosť“ svojej intuície. „Cností i
nectností fotografie je, že pracuje
vesměs s konkrétní skutečností. Přesto
se skrze ni snažím o sdělování
abstraktních pojmů, nikoliv o zobrazování předmětů nebo lidí... Předměty na
mých fotografiích jsou pro mne spíše
médiem k vyvolání pocitů a vybuzení
myšlenkových zřetězení. Tyto pocity
nemusí být divákem nutně pojmenované, mohou zůstat pouhými pocity...
Při fotografování mám jisto jen v tom,
kudy se nechci vydávat a co mne
nezajímá, než obráceně. Tím mé jistoty
končí a vše ostatní je otevřené. Jde o
jakousi pomalu se valící smyčku, která
mne vrací zpět i posouvá dopředu“
(Pinkava, 2014).

Silvia L. Čúzyová
nezávislá kurátork
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VŠVU, VŠMU
ALEBO ITF ?

kritika fotografie, farebná fotografia,
história výtvarného umenia, sociológia,
psychológia umenia a ďalšie odborné
predmety. Pedagógovia Istitutu tvůrčí
fotografie v Opave: prof. PhDr.
Vladimír Birgus – vedúci Institutu
tvůrčí fotografie, doc. Mgr. Jiří
Siostrzonek, PhD.D. – zástupca
vedúceho Institutu tvůrčí fotografie,
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D., MgA.
Jan Brykczyński, MgA. Arkadiusz Gola,
MgA. Mgr. Ondřej Durczak, doc. ak.
mal. Otakar Karlas, MgA. Ing. Peter
Korček, MgA. Vladimír Kiva Novotný,
MgA. Marek Malůšek, doc. MgA. Pavel
Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr.
BcA. Rafał Milach, Ph.D., doc. Mgr.
Josef Moucha, odb. as. MgA. Dita Pepe,
odb. as. MgA. Karel Poneš, doc. Mgr.
MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., MgA.
Štěpánka Stein, BcA. Mgr. Michał
Szalast, prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr. h.
c. Úspešní absolventi: Kama Rokicka,
Andrej Balco, Anna Grzelewska, Dušan
Kochol, Bára Prášilová, David Turecký,
Barbora Žůrková, Radim Žůrek,
Michaela Holly, Svatopluk Klesnil,
Dereck Hard, Kristýna Erbenová, Dita
Pepe, Petr Hrubeš, Vladimír Kiva
Novotný, Jaroslav Kocián, David
Macháč, Ondrej Žižka, Roman Franc,
Tereza Vlčková, Jan Langer, Jiří
Jiroutek, Jolana Havleková, Rafl Milach,
Tomáš Pospěch, Branislav Štěpánek,
Lucia Nimcová, Evžen Sobek, Piotr
Szymon, Martin Wágner, Robert Kiss,
Anna Gutová, Gabriel Franger, Jana
Hunterová, Jana Bauerová, Daniel
Poláček, Vít Šimánek, Karel Poneš, Lena
Jakubčáková, Miroslav Zeman, Jan
Mahr, Katarzyna Sagatowska, Irena
Armutidisová, Marcin Giba, Libor
Fojtík, Jan Brykczyński, Václav Vašků,
Jiří Křenek, Peter Korčerk a iní.

Pri príležitosti jubilejného 30. výročia
Ateliéru kameramanskej tvorby na
Vysokej škole múzických umení v
Bratislave a Institutu tvůrčí fotografie
Filozoficko-prírodovedeckej fakulty
Sliezskej univerzity v Opave sme
zisťovali, ako to vyzerá na akademickej
pôde na univerzitách, ktoré poskytujú
štúdium média fotografie. Pri výročnej
slávnosti sa 3. júla uskutočnilo
otvorenie výstavy súčasných poslucháčov a významných absolventov Ateliéru
kameramanskej tvorby Filmovej a
televíznej fakulty Vysokej školy
múzických umení v Stredoeurópskom
dome fotografie v Galérii Profil.
Výstava trvala do 2. augusta. Počas
osláv 30. výročia vzniku Institutu tvůrčí
fotografie Filozoficko-prírodovedeckej
fakulty Sliezskej univerzity v Opave
bola zrealizovaná výstava Tři dekády v
Domě u Černé Matky Boží. Výstava
trvá od 19. 6. do 27. 9. 2020. Reprízu
výstavy Tři dekády môžete navštíviť do
konca roka na Bratislavskom hrade či
na Mesiaci fotografie alebo v Domě
umění v Opave budúci rok.
VŠMU – Ateliér kameramanskej
tvorby
Ateliér kameramanskej tvorby Vysokej
školy múzických umení v Bratislave
založil jeden z najvýznamnejších
slovenských kameramanov prof.
Stanislav Szomolányi súčasne
s vznikom samostatnej Filmovej
a televíznej fakulty VŠMU v roku 1990.
Ateliér poskytuje študentom možnosť
štúdia v dennom bakalárskom,
magisterskom a taktiež dennom i
externom doktorandskom stupni
študijného programu. Hlavným cieľom
štúdia je poskytnúť študentom
teoretické a praktické poznatky pre
samostatnú tvorivú činnosť kameramana v oblasti filmovej a televíznej
hranej i nehranej tvorby. Poslucháči sa
počas štúdia tiež zoznamujú s teóriou
filmovej a televíznej fotografie,
technikou a ďalšími disciplínami.
Tvorba fotografickej kompozícii je
súčasťou výuky vo viacerých tvorivých
predmetoch i prirodzenou súčasťou
zamerania študentov. Mnoho adeptov
kameramanskej profesie sa k štúdiu
dostalo práve cez médium fotografie,
ktorá je tiež neodmysliteľnou súčasťou
prijímacích pohovorov. Fotografickej
tvorbe sa tiež naplno venuje väčšina
absolventov popri kameramanskej
činnosti. Nemožno opomenúť
úspešnosť absolventov a súčasných
poslucháčov ateliéru kameramanskej
tvorby – viacerými Českými levmi
ocenený Martin Štrba, medzinárodne
oceňovaný Martin Kollár (Cena Oskara
Barmacka 2014), Juraj Mravec
(2. miesto v kategórii reportáž Czech
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Press Photo 2015), dvakrát ocenený
víťaz Slovak Press Photo Michal Vasil či
autor nedávno predstavovanej
fotografickej publikácie Pokojní v
nepokoji Timotej Križka. „Atmosféra
na fakulte je veľmi príjemná, už počas
prvého ročníka dostávajú študenti
zadania, ktoré nazývame tímovky,
študenti sa navzájom spoznávajú a učia
sa tvoriť v tíme. Hodnotím to veľmi
pozitívne, nakoľko sa poslucháči z
jednotlivých odborov počas celého
štúdia navzájom pri tvorbe potrebujú.
Vzniká tak na fakulte milá kolegialita.
Každý semester nás čakajú nové
individuálne kamerové zadania, pri
ktorých musíme obsiahnuť aj iné
technické či teoretické odvetvia.
Častokrát študenti už počas štúdia na
vysokej škole začínajú v menších
asistentských pozíciách,” tvrdí o fakulte
súčasný poslucháč Michal Vasil.
Pedagógovia ateliéru kameramanskej
tvorby: prof. Ján Ďuriš, ArtD. – vedúci
ateliéru, prof. Stanislav Szomolányi,
prof. Jozef Hardoš, ArtD., doc. Ivan
Finta, ArtD., doc. Richard Žolko, ArtD.,

doc. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. art.
Tomáš Juríček, Mgr. Jozef Šimončič
– externý pedagóg, Mgr. art. Tomáš
Stanek – interný doktorand. Úspešní
absolventi: Michal Adamec, Peter Bališ,
Kristína Botlóová, Štefan Bučka,
Denisa Buranová, Šimon Ciprich,
Michal Fulier, Michal Furba, Juraj
Chlpík, Martin Chlpík, Miroslav Ivan,
Marek Káčer, Maxim Kuľjev, Nick
Kollár, Martin Kollár, Juraj Mravec,
Timotej Križka, Štefan Lelovič, Ivo
Miko, Elena Rakúsová, Martin Rau,
Dominik Sepp, Anna Smoroňová,
Ondrej Synak, Lukáš Šafář, Lukáš
Terén, Kristína Vavreková, Simona
Vráblová, Oliver Záhlava, Maroš
Žilinčan a mnoho ďalších.
ITF
Institut tvůrčí fotografie F
ilozoficko-prírodovedeckej fakulty
Sliezskej univerzity v Opave poskytuje
študentom a uchádzačom bakalárske a
následné magisterské štúdium.
Absolventi magisterského stupňa

štúdia získavajú úplnú vysokoškolskú
kvalifikáciu vo všetkých hlavných
oblastiach fotografie, aby boli pripravení plniť úlohy profesionálnej praxe a
mali tiež predpoklady pre vlastnú
fotografickú tvorbu. Mnohí absolventi
sa uplatňujú v slobodnom povolaní
fotografov ako fotoreportéri rôznych
periodík, učitelia na fotografických
školách a aj ako kurátori a teoretici
fotografie. Štúdium ukončuje
obhajoba praktickej a teoretickej časti
diplomovej práce a záverečná skúška z
dejín a teórie fotografie. Od roku 1998
univerzita vychováva prvotriednych
fotografov i výtvarníkov. Svedčí o tom
medzinárodný úspech študentov i
absolventov na World Press Photo,
New York Photo Awards, Hasseldlab
Masters, Kodak Nachwuchs Förderpreis, Leica Oskar Barnack Awards,
Grand Prix BMW, Central European
Bank Photography Award, Czech
Grand Design Awards, Magnum
Photos a mnoho ďalších. Úspechy
študentov a absolventov neabsentujú
ani na medzinárodných výstavách

v individuálnej tvorbe či v autorských
publikáciách. Systém štúdia na
Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej
univerzity v Opave je bez pochýb
originálny. Ide o externú formu štúdia,
ktorá zahŕňa hodnotenia praktických
cvičení skúsenými pedagógmi,
súčasťou výučby je päť štvordňových
sústredení ročne, ktoré prebiehajú
spravidla v rekreačnom a školiacom
stredisku na Hornej Bečve a ktoré sú
časovo podstatne rozsiahlejšie ako
obvyklé každomesačné jednodňové
konzultácie dištančného štúdia na
iných školách. Študijný program
katedry je veľmi univerzálny a zahŕňa
okrem voľnej tvorby, na ktorú sa kladie
najväčší dôraz, praktické cvičenia zo
všetkých hlavných oblastí – výtvarné,
dokumentárne, reportážne i užité
fotografie. V študijnom programe sú
tiež predmety ako fotografická
technika, senzitometria, exponometria, typografia, počítačová grafika,
dejiny fotografie, teórie fotografie,
stavba a skladba fotografického obrazu,

VŠVU – Katedra fotografie a nových
médií
Od roku 1949 Vysoká škola výtvarných
umení je bez pochýb poprednou
vysokou školou v oblasti umeleckého
vzdelávania, ktorá vychováva kvalitných, medzinárodne uznávaných,
upešných umelcov. Katedra fotografie a
nových médií zabezpečuje výučbový
proces v rámci fotografického média v
nadväznosti na voľné výtvarné umenie.
Koncepcia výučby na katedre sa snaží
spájať štúdium analógovej a digitálnej

© Michal Vasil

fotografie, počítačových programov,
nových technológií aj videa. Základnou
jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa
hlavný dôraz kladie na princíp
individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej
aktuálne obsahy súčasného umenia v
rámci fotografického média, často však
prekračujúc jeho hranice smerom k
multimediálnym procesom. Širokú
variabilnosť štruktúry študijného
programu dopĺňajú odborné predmety
a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú
koncipované tak, aby svojou náplňou
pokryli celú škálu prístupov vo
fotografickom médiu z technologickej,
výtvarnej a obsahovej stránky. V
nadväznosti na ateliérovú časť výučby
dopĺňajú jej štruktúru špecializované
workshopy vrátane odborných
prednášok. Výučba odborných
predmetov sa postupne transformuje
na modulárnu a blokovú výučbu, čo sa v
rámci študijných výsledkov ukazuje ako
efektívnejší model. Aktuálne sú v
študijnom programe v ponuke
nepovinné odborné predmety, ktoré
často súvisia s výskumnou alebo

umeleckou činnosťou jednotlivých
pedagógov a interných doktorandov
v prepojení na konkrétne granty
a spolupráce s inými inštitúciami.
Katedra poskytuje uchádzačom
i poslucháčom bakalárske, magisterské
a následne doktorandské štúdium. Po
úspešných prijímacích pohovoroch
majú študenti možnosť výberu z troch
ateliérov – Ateliér o fotografii, Ateliér
Laboratórium fotografie či Ateliér
fotografia, realita, konštrukcia.
„Prijímacie pohovory sú náročné, trvajú
tri dni. Komisia však hľadá študentov,
s ktorými sa bude dať na akademickej
pôde pracovať a vidí v nich potenciál.”
Tvrdia súčasní študenti katedry
fotografie. „Štúdium nie je vôbec
jednoduché, napriek tomu je v
priestoroch ateliérov cítiť mladú,
pozitívnu, kolektívnu energiu. Študenti
majú možnosť nahliadnuť aj do
ateliérov iných odborov prostredníctvom zvolenia ďalšieho predmetu mimo
ich odboru či využiť možnosť ísť na stáž
alebo Erazmus. V súčasnosti sa na
katedre podporuje taktiež práca

s novými médiami, dáva sa priestor
sociálnym sieťam, virtuálnej realite či
intermediálnym presahom. Poslucháči
katedry sa bez pochýb počas štúdia
vykrešú a nájdu si svoj originálny
vizuálny jazyk. Naši absolventi majú
jedno z najväčších uplatnení po
skončení štúdia, či už ako individuálni
umelci, fotografi, no taktiež pedagógovia, kurátori a historici. Na našej škole,
ako som už pred tým spomínal, si veľmi
cením kolektívnu atmosféru, študenti
medzi sebou aktívne komunikujú,
pomáhajú si či pravidelne chodia so
svojimi pedagógmi na plenér do
Kremnice alebo Jozefova. Veľmi
pozitívne na katedre hodnotím
prítomnosť našej rektorky Bohunky
Koklesovej, ktorá je špičková kunsthistorička fotografie. Taktiež docentka
Jana Hojstričová dáva našej katedre
veľmi veľa a vychováva prvotriednych
umelcov. Veľmi si taktiež cením vedúcu
katedry docentku Olju Triašku
Stefanović, ktorá neustále posúva
svojich študentov ďalej, vymýšľa nové
inovácie a poskytuje poslucháčom

možnosť štúdia na poprednej škole
v Arles,” hovorí absolvent katedry
a pedagóg Mgr. art. Radovan Dranga.
Pedagógovia katedry fotografie a
nových médií: doc. Mgr. art. Olja
Triaška Stefanović, ArtD. – vedúca
katedry, prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho,
doc. MgA. Jozef Sedlák, Mgr. art. Peter
Ančic, Mgr. art. Marko Horban, doc.
Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD., doc.
Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr.
art. Dominika Ličková, ArtD., Mgr. art.
Dominika Jackuliaková, Mgr. art. Lenka
Lindák Lukačovičová, ArtD., Mgr. art.
Boris Németh, ArtD. – externý
pracovník, Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.
– externý pracovník, Mgr. art Ján
Skaličan, Mgr. art. Michal Huba, Mgr.
art. Zuzana Pustaiová, Mgr. art. Tereza
Kopecká, Mgr. art Ján Kekéli – externá
forma.

Sonia Ščepánová
študentka fotografie

© Ema Lančarovičová
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FOTOGRAFIA
V SLUŽBÁCH
VEDY
Priekopník röntgenografie

VOJTECH
ALEXANDER
Vynájdenie fotografie v roku 1839 bol
sám osebe výnimočný vedecký počin a
znamenal dôležitý míľnik vo vývoji
ľudstva. Dôležitá nebola však iba
schopnosť fotografie dokonale zobraziť
podobu ľudí, vecí a sveta alebo zvečniť
významné udalosti, ale svojou
schopnosťou zachytiť verný obraz
skutočnosti poskytla široké možnosti
využitia vo vede a technike. Fotografia
sa stala vedeckým nástrojom, ktorý
poskytoval nesporný dôkaz o existencii
javov, ktoré nikdy predtým nebolo
možné s takou presnosťou zaznamenať. Bola to ale hlavne jej schopnosť
zachytiť dovtedy „neviditeľné” úkazy,
ktorá stála na počiatku rýchleho
rozvoja mnohých vedných disciplín.
Fotografia našla svoje uplatnenie v
astronómii, kriminalistike, mikrobiológii, kartografii, dokázala „zmraziť”
pohyb a tým pochopiť javy, ktoré sa
dejú pri veľmi rýchlych procesoch,
ktoré ľudské oko nedokáže zaregistrovať – Ernst Mach už v roku 1886
zachytil letiace projektily a demonštroval aerodynamické zákonitosti tak
názorne, ako to nebolo možné nikdy
predtým, alebo keď Eadweard
Muybridge v roku 1877 nafotografoval
sekvenciu cválajúceho koňa, nepriamo
tým položil základy kinematografie.
Fotografia našla svoje uplatnenie aj v
medicíne, prevažne ako nástroj
dokumentácie rôznych chorôb a
porúch, ale využívala sa čoraz viac aj

ako diagnostický nástroj. Vynález,
ktorý medicínu ovplyvnil zásadným
spôsobom, uzrel svetlo sveta v roku
1895, keď Konrad Wilhelm Röntgen
objavil nový druh žiarenia, ktoré
označil názvom X a zistil, že fotografická emulzia je citlivá na toto žiarenie.
Tzv. röntgenologické žiarenie sa v
medicíne využíva dodnes.
Je pozoruhodné, že kežmarský doktor
Vojtech Alexander sa o tento nový
vynález natoľko zaujímal, že sa mu
podarilo už v roku 1896 K. W. Röntgena
osobne navštíviť a röntgenologický
prístroj následne zakúpiť. Kežmarok sa
stal jedným z prvých miest na svete,
kde bol takýto prístroj k dispozícii.
Vojtech Alexander sa narodil 30. mája
1857 v Kežmarku. Jeho otec Ignác
Alexander bol významný kežmarský
mešťanosta. Po štúdiu na evanjelickom
lýceu Vojtech Alexander nastúpil na
Lekársku fakultu do Budapešti, kde
promoval v roku 1881. V tej dobe bolo
zdravotníctvo na našom území značne
poddimenzované (koncom 50. rokov 19.
storočia pripadalo na území Slovenska
štatisticky na jedného lekára viac ako
11 000 ľudí!). Z tohto dôvodu, ale aj
z dôvodu naliehania zo strany otca sa
vrátil do Kežmarku, kde si v južnej časti
Kežmarského hradu zriadil ambulanciu, provizórnu operačnú sálu
a ošetrovňu. Svoje služby poskytoval aj
chudobným a sociálne slabším
pacientom, za čo si vyslúžil prezývku
„lekár chudobných”. Bol nielen silne
sociálne cítiacim človekom – v roku
1987 inicioval založenie pobočky
Krajinského spolku invalidov a
sociálneho zaopatrenia, neskôr sa
zaslúžil o založenie liečebného ústavu
chorých postihnutých pľúcnou
tuberkulózou –, ale bol mimoriadne
aktívny aj vo verejnom živote. Podarilo
sa mu dosiahnuť vybudovanie
kanalizácie, spoluzakladal Kežmarský
okrášľovací spolok, organizoval zbierky
na stavbu kežmarskej nemocnice.
Keď sa Alexander dozvedel o novom
objave tzv. X-lúčov, robil všetko pre to,
aby sa o tomto vynáleze dozvedel čo

M Ú Z E U M
najviac, dokonca aj osobne Röntgena
navštívil vo Würzburgu. Svoje
poznatky prezentoval vo forme
prednášok a vedeckých článkov v snahe
presvedčiť lekárov v Spolku spišských
lekárov a lekárnikov, ale aj verejnosť o
potrebe takéhoto prístroja. To sa mu
nakoniec podarilo a už začiatkom roka
1898 sa mohol Vojtech Alexander pustiť
do experimentovania. Spočiatku
snímal kvety a mušle, potom zvieratá
– hlodavce, mačky, plazy, a napokon aj
ľudské končatiny. Keď sa v technike
zdokonalil, okrem snímania kostí sa
začal zaoberať röntgenovaním pľúc a
diagnostikou pľúcnych ochorení,
najmä tuberkulózy. V roku 1901 skúmal
vývoj plodu priamo v maternici. Tieto
pokusy, ktoré vyhotovoval raz mesačne
na svojom budúcom synovi Imrichovi,
viedli k poškodeniu jeho nervového
systému, takže sa chlapec narodil
postihnutý a jeho duševné poruchy ho
sprevádzali celý život (zomrel vo veku
73 rokov v roku 1975). V roku 1906
zhotovil Alexander prvú plastickú
röntgenovú snímku ruky, čím sa stal

F O T O G R A F I E

význam pre medicínu, jeho dielo je na
výstave uvedené nielen v kontexte
fotografického média, ale objavuje aj
určité estetické kvality jeho snímok.
Nazeranie na jeho röntgenogramy ako
na „umelecké dielo” sa môže zdať tak
trochu vykonštruované, avšak keďže
vieme, že Vojtech Alexander bol človek
neuveriteľne rozhľadený, sledoval
dianie vo svete, zaujímal sa o moderné
technologické výdobytky, dokonca písal
poéziu a maľoval, je pravdepodobné, že
estetické a výtvarné videnie sa
prenieslo aj do jeho odbornej röntgenologickej práce.
Dielo Vojtecha Alexandra je pre nás
mimoriadne dôležité aj z toho dôvodu,
že velikánov, ktorí presiahli hranice
nášho regiónu, nie je až tak veľa.
Môžeme ho tak zaradiť nielen medzi
priekopníkov modernej vedy, ale aj
medzi také osobnosti, akými boli Jozef
Maximilián Petzval alebo Karol Divald,
ktorí sa zapísali do dejín fotografie
a ktorí zhodou okolností pochádzali
taktiež z regiónu východného
Slovenska.
Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie

Vojtech Alexander (1857 – 1916) | okolo 1913

vynálezcom tejto zobrazovacej metódy.
V roku 1907 sa Alexander odsťahoval do
Budapešti, kde sa stal prednostom
novozaloženého Centrálneho röntgenologického laboratória. V roku 1909
habilitoval za docenta na budapeštianskej Lekárskej fakulte a založil tu
katedru röntgenológie. V roku 1914 bol
zvolený za riadneho profesora.
Škodlivé účinky X-lúčov v tej dobe
neboli až také známe a Vojtech
Alexander sa stal, tak ako mnohí iní
priekopníci nových neznámych

technológií, obeťou svojich vedeckých
experimentov. Začiatkom roka 1916 sa
uňho začali prejavovať následky
mnohoročného ožarovania a 15.
januára náhle v Budapešti zomiera.
Jeho pozostatky boli prevezené do
rodného Kežmarku, kde bol 17. januára
1916 pochovaný.
V súčasnosti prebieha v Múzeu
fotografie výstava Alexandrových
röntgenografov, ktorá potrvá do konca
januára 2021. Aj keď Alexandrova práca
s röntgenom má nesporne obrovský

Vývoj ľudského embrya | 1901

PRÍBEH FOTOGRAFIE
Z DEPOZITU
MÚZEA FOTOGRAFIE
Judita Csáderová: „Moje veľké srdce“, 1984
K röntgenovým snímkam mám
vzťah od detstva. Brat môjho otca,
môj úžasný ujo Mišo, uznávaný
odborník na pľúcne choroby, mal v
ordinácii na vtedajšom Námestí 4.
apríla röntgenový prístroj. Pamätám
sa, ako ma asi štvorročnú aj so
sestrou vo veľkej, ťažkej zástere

Vývoj ľudskej ruky | okolo 1900

presvietil cez toto úctyhodné
zariadenie. Mnohých isto aj vďaka
nemu vyliečil. Viac som sa potom
dozvedela na ŠUP-ke na Technológii:
že zástera bola olovená, že negatívny
materiál pre röntgenové snímky má
citlivú vrstvu nanesenú z oboch
strán, aby silnejšie zaznamenal
účinok röntgenových lúčov a že sa na
vyvolávanie týchto materiálov
používa kontrastnejšia vývojka
– nemyslím, že to niekoho
z mojich spolužiakov veľmi zaujalo
a dnes sa to už aj tak robí inak, ale ja
sa dodnes rada chválim, čo všetko o
tomto procese viem.
Asi pred 36 rokmi mi v rámci
predoperačného vyšetrenia urobili aj
röntgenový snímok hrudníku. Pani
doktorka zvolala: „...to, že je srdce
v poriadku? Je veľké!“ Pomyslela som
si: „Hm...aká romantická diagnóza...
Vojtech Alexander v budapeštianskom laborátoriu
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Salamandra | 1898

veľké srdce”. No trochu ma to aj
vystrašilo.
Snímok bol 1:1, negatív na celuloidovom podklade (ozaj, dodnes som
neoverila, či je citlivá vrstva z oboch
strán). Získala som tento dôležitý
obrazový dokument a po nejakom
čase som z neho urobila kontaktnú
kópiu – pozitív. Pripevnila som
fotoaparát na statív, spredu som o
statív oprela zrkadlo, chytila pred
seba pozitív röntgenového snímku
svojho hrudníku, a pretože v tých
časoch nebolo jednoduché zohnať
dostatočne dlhú drátenú spúšť (o
diaľkovom ovládaní spúšte ani
nehovorím), zavolala som svojho
muža, aby, keď som všetko v zrkadle
skontrolovala, spúšť stlačil. (Takže,
keby išlo o autorstvo, akože to vlastne
je? Ale to nechajme na inokedy!)
Dala som si záležať na „znepokojenom“ výraze tváre a pamätám sa
ešte, aké bolo moje sklamanie, keď
istý odborník na fotografiu, starší
pán, poznamenal nad fotografiou:
„chutnučké!“.

Judita Csáderová
fotografka a pedagogička
Judita Csáderová | Moje veľké srdce |1984

Hlodavec | 1910
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LIBOR FOJTÍK:
TRAMPOVÉ
Texty: Michael Antony – Tony, Jan
Pohůnek, Tomáš Pospěch
Fotografie: Libor Fojtík
Editor a výběr fotografií: Tomáš
Pospěch
Grafický design: Milan Nedvěd
ISBN 978-80-87407-18-9

Kniha vznikla jako pocta všem, kdo jsou
nebo byli a zůstali mladí, měli toulavé
boty a táhlo je to pod širák. Ať už si
říkali trampové, woodcrafteři,
vandráci, čundráci, kovbojové, indiáni
nebo si časem na své chaty pověsili
satelit, všichni se stali součástí téměř
výhradního českého a slovenského
fenoménu trampingu, který je
považován za naši největší subkulturu.
Libor Fojtík se trampům systematicky
věnoval posledních sedm let. Fotografoval především kolem Sázavy, Brna,
v oblastech Brd, Beskyd, Kokořínska,
Plzeňska a Vsetínských vrchů.
Zaznamenal nejrůznější podoby
kovbojského zálesáckého, kanadského

VEREJNÁ
KNIŽNICA
VLADIMÍRA
VOROBJOVA
v novom šate
Knižnica nachádzajúca sa na najvyššom štvrtom poschodí Stredoeurópskeho domu fotografie je unikátnou
kultúrnou inštitúciou svojho druhu na
Slovensku. Zhromažďovať a sprístupňovať fotografickú literatúru a tlač
začala už roku 2010 a za desať rokov
svojho pôsobenia sa jej knižničný fond
rozrástol na vyše 2 500 knižničných
jednotiek a množstvo zahraničnej i
domácej periodickej a neperiodickej
tlače, z ktorých mnohé sa už dnes len
ťažko dajú zohnať niekde inde.
Vizuálna stránka priestorov knižnice
a služby čitateľom boli ešte do júna
tohto roka pomerne zanedbané a nie
veľmi priateľské na prezenčné
štúdium, preto sa tím knižnice
rozhodol malý, ale polohou a dispozíciou zaujímavý priestor trochu skrášliť.
Dominantu priestoru tvoria masívne
police s knihami a tlačovinami a stoly,
na ktorých sú umiestnené počítače s
pripojením na internet. Hneď po
vstupe do priestoru môže čitateľ nájsť
najnovšie čísla významných domácich i
zahraničných časopisov, ktoré knižnica
pravidelne odoberá. Pri pohodlnom, ale
často aj zdĺhavom a unavujúcom
prezenčnom štúdiu si môže čitateľ po
novom sadnúť aj do masívnych kresiel,
vedľa ktorých je aj menší stolík na
uloženie si vybraných exemplárov. V
zadnej časti priestoru má svoj kútik
vyhradený pracovník knižnice. Obsah
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stylu nebo desperátského stylu, ale také
verze indiánské, vandrácké a návraty
do meziválečných let. Obdobně sleduje,
jak se tento životní styl a inspirační
zdroje odrazily v podobě přístřešků,
srubů, chat a nejrůznějších trampských
výrobků. Fotografie provází slovník
trampských výrazů a texty trampa
Michaela Antonyho-Tonyho, sociologa
Jana Pohůnka a historika umění
Tomáše Pospěcha.

FOTOGRAFICKÉ
DENNÉ
TÁBORY
PRE DETI
AUGUST 2020

KT KLASICKÝ A EXPERIMENTÁLNY
Vek: 8 – 18 rokov
Cena: 120 eur
Fotografický tábor
Pre deti a mládež, ktoré sa chcú bližšie
zoznámiť s fotografiou. Deti sa naučia,
že základom fotografie je SVETLO,
dotknú sa sveta umeleckej i dnešnej
fotografie a zistia, ako sa fotografia
dostane do albumu.

Tomáš Pospěch
Graficko-fotografický tábor
Pre všetkých, čo majú vzťah k vizuálnemu umeniu. Prvým krokom je
fotografia, druhým je vytvoriť z nej
obraz podľa vlastných predstáv, či
predlohy – tento rok je témou KOMIKS.

JESENNÉ
FOTOGRAFICKÉ
KURZY
S KAMILOM
VARGOM

knižničného fondu je možné prezrieť si
vo forme online katalógu na webovej
stránke domu fotografie. Oddelenie
periodickej a neperiodickej tlače je stále
v procese budovania stáleho katalógu,
ale pracovník knižnice vie v tomto
prípade poradiť a pomôcť s hľadaním.
Knižnica je samozrejme otvorená aj
akýmkoľvek návrhom na akvizíciu.
Hoci otváracia doba knižnice oficiálne
zostáva v čase od 13.00 do 16.00 v
utorky a stredy, je možné sa telefonicky
dohodnúť s pracovníčkou knižnice na
vlastnom termíne prezenčného štúdia,
čo je veľké pozitívum najmä pre
záujemcov z iných regiónov Slovenska.
Cieľom nového šatu knižnice je však
najmä snaha získať si pravidelných
čitateľov z odboru fotografie či iných
vizuálnych umení, pretože primárne
pre nich je táto inštitúcia určená.
Zhromažďovanie vedomostí
z literatúry je stále v procese, knižnica
má stále nové akvizície a je schopná
čitateľom poskytovať pravidelný
prehľad v odbore. Vítaní sú taktiež
študenti odborov vizuálnych umení,
ktorí tu môžu nájsť zaujímavé kúsky,
ktoré sa zídu nielen na skúšky, ale aj
ako odborná literatúra pre záverečné
práce na vysokých školách. Do
budúcnosti je v súvislosti s nadobudnutím stálej čitateľskej obce pre knižnicu
dôležité organizovať aj sprievodné
kultúrne podujatia ako prednášky,
besedy, súťaže či prezentácie nových
odborných kníh.
Hoci je knižnica umiestnená na
samom vrchu domu fotografie a výstup
k nej je podmienený zdolaním väčšieho
počtu schodov, jej návšteva bude určite
stáť za to.
Denisa Jašová
knihovníčka

rozsahom. Ukážete si v čom spočíva
výhoda fotografovania a úprav RAWu.
Budete sa venovať aj panoramatickej
fotografii a samozrejme súvisiacimi
úpravám fotografií vo Photoshope.
Fotograf je človek, ktorý interpretuje
prácu architekta. Čo je dôležité pri
fotografii architektúry a čo nie?
Odpovede nájdete na tomto kurze.

HDR, RAW, PANORÁMA A ARCHITEKTÚRA – NOČNÉ FOTOGRAFOVANIE
Dátum: 12. – 13. 09. 2020
Počet účastníkov: 8
Cena: 99 eur
Na tomto kurze 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

Dátum: 26.09.2020
Počet účastníkov: 10
Cena: 80 eur
O kurze slovami lektora: Akt je
klasickou disciplínou, ktorá sa vinie
celými dejinami umenia. Zasiahol
samozrejme i do fotografie. Na tomto
kurze si ukážeme klasické ateliérové
svietenie a modelovanie tela svetlom.
Rovnako tiež experimentálnejšie
prístupy s využitím luminografie, keď
budeme na telo maľovať svetlom.
Úvodom workshopu si povieme
niekoľko slov o rôznych prístupoch
k fotografii aktu, ktoré sa dajú
vypozorovať z dejín fotografie.
Následne sa pustíme do práce. V prvej
polovici kurzu Vám ukážeme, ako
zaujímavo nasvietiť ľudské telo, aby
výsledkom nebolo len informatívne
zobrazenie, ale aby fotografia mala aj
výrazné výtvarné kvality. Tie totižto
odlišujú anatomické zobrazenie tela od
umeleckého aktu. Rovnako tiež prvok
tajomstva, ktorý by každý dobrý akt
mal obsahovať. V druhej časti sa
budeme venovať experimentálnejšiemu prístupu. Ukážeme si, ako sa dá
vo fotografii aktu využiť luminografia,
často tiež nazývaná maľovanie svetlom
a vytvoriť tak iný, moderný akt. Táto
technika je totiž mojou špecialitou.
Záverom kurzu si zhodnotíme Vaše
nafotografované práce.
Naučíte sa svietiť ateliérovými
svetlami, pózovať model, správne
komponovať i trochu experimentovať s
atypickými svetelnými zdrojmi.
Kurz je plánovaný v čase od 10:00 do
18:00 s obedovou prestávkou okolo
13:00.

PHOTOSHOP
HRAVO A
KREATÍVNE

DETSKÝ FOTOGRAFICKÝ
KRÚŽOK POČAS ŠKOLSKÉHO
ROKA 2020/2021

Dátum: 17. – 18.10.2020
Počet účastníkov: 6
Cena: 99 eur

Aj v školskom roku 2020/2021
plánujeme otvoriť detský fotografický
krúžok. Uskutočňuje sa vždy raz do
týždňa v priestoroch Stredoeurópskeho
domu fotografie na 3. poschodí.
Začíname prvý októbrový týždeň, ale
deti sa môžu, ak je voľné miesto, pridať
aj počas školského roka.

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.

Detský krúžok v stredu v čase od 16:00
do 18:00 – pokročilí – deti nadviažu na
svoje znalosti z minulých rokov a budú
sa spolu s našimi lektormi venovať
témam a technikám, ktoré ešte nestihli.

Detský krúžok v utorok v čase od 16:00
do 18:00 – začiatočníci – deti budeme
sprevádzať pri objavovaní sveta
fotografie.

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

Nataška Štefániková | Fotopríbeh
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© Kamil Varga
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K A L E N D Á R I U M

BANSKÁ
ŠTIAVNICA
Hájovňa / kultúrno-turistické centrum
Nad Rozgrundom 1
12. 9. 2020 – 13.1 0. 2020
Veronika Marek Markovičová,
Peter Marek :
SPOLU V HÁJOVNI (KAŽDÝ INAK)
Kurátor: Ján Viazanička

BRATISLAVA

SLOVAK PRESS PHOTO
GALÉRIA
ZICHYHO PALÁC 2.posch
Ventúrska 9
2. 7. – 20. 8. 2020
Alexander Rehorovský
BAHIA INSOMNIA
STAROMESTSKÉ CENTRUM
KULTÚRY A VZDELÁVANIA
PISTORIHO PALÁC
Štefánikova 25

STREDOEURÓPSKY
DOM
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

7. 7. – 14. 8. 2020
Robert Tappert: DIVADELNÁ
FOTOGRAFIA
kurátorka: Michaela Pašteková

3. 7. – 2. 8. 2020
GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA
GALÉRIA PROFIL

Kotlar vs. Amsler 1.0
kurátorka: Jana Hojstričová

ATELIÉR KAMERAMANSKEJ TVORBY
FTF VŠMU
pri príležitosti 30. výročia založenia
FTF VŠMU
kurátor: Štefan Komorný
5. 8. – 30. 8. 2020
GALÉRIA PROFIL
Joerg Rubbert (D): ZASTAVENÝ ČAS

BIENÁLE DIVADELNEJ FOTOGRAFIE
2016 (výber)
BIENÁLE DIVADELNEJ FOTOGRAFIE
2018 (výber)

DANUBIANA MEULENSTEEN
ART MUSEUM
Čuňovo – Vodné dielo
g 30.8.
Karol Kállay: NEZABUDNUTEĽNÍ
kurátor: Marián Pauer

MÚZEUM FOTOGRAFIE
3. 7. – 31. 1. 2021
Vojtech Alexander (1857 - 1916) :
výber z diela priekopníka röntgenovej
fotografie, ktorého súbor je od roku
1988 národnou kultúrnou pamiatkou.
kurátori: Ľubo Stacho, Martin Kleibl

TABAČKA KULTURFABRIK
Gorkého 2
9. 7. – 14. 8. 2020
Olina Baitsym (UKR), Yevgen Nikiforov
(UKR)
THE........ IST SOURROUND
kurátor: Samuel Velebný

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
ul. 1. mája 28
g 14. 8. 2020
Simona Lomnická: SLAČIANSKI MUŽI

LEVICE
DNI FOTOGRAFIE
V LEVICIACH 2020
13. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU V
LEVICIACH /DFLV
1. 10 – 31. 10. 2020

Dituria SC
14:30
Fotoklub pri ZOS Senica

2. 10. 2020
Hotel Golden Eagle

ŠAHY
Synagóga
16. 10. 2020
10:00
Jose Andres Lacko (IL)
kurátorka Adriena Kutaková,

10:00-16:00
„O FOTOGRAFICKOM UMENÍ“,
IV. ročník medzinárodnej fotografickej
konferencie
Synagóga
17:00
Slávnostné otvorenie DFLV

MARTIN

Rudo Prekop ( SK/CZ): KOZMOS
kurátor výstavy:Robo Kočan

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM ANDREJA KMEŤA
Andreja Kmeťa 20

Imre Benkő (HU),
kurátor výstavy Szamódy Zs. Olaf

g 30. 8. 2020
Gustáv Hegedüš: V LESE
kurátorka: Janka Kolláriková
TURČIANSKA KNIŽNICA
Divadelná 5
g 31. 8. 2020
Slavomír Segeč: ZA OBJEKTÍVOM

TRNAVA

9:00 – 12:00
Fotografický workshop – Ručné
kolorovanie čiernobielych fotografií,
lektor: Robo Kočan

Dituria SC
18:30
Robo Kočan (SK): VŠEDNOSTI
kurátor: Rudo Prekop
18:45
Rudo Prekop (SK/CZ): REÁLOVKY
kurátor: Robo Kočan
19:00
V ZRKADLE HODVÁBNEJ CESTY (HU/
CN)
kurátor Szamódy Zs. Olaf

ČEPAN GALLERY
Štefánikova 3
g 15.7
Ester Šabíkova: ŽIVÁ FOTOGRAFIA

LEVICE
Synagóga
17. 10. 2020
17:00
Karol Felix, OKOM A KAMEROU / AJ
FOTOGRAFIOU INŠPIROVANÁ
GRAFIKA

18. 10. 2020
Schoeller´s Pub
18:00
Braňo Valach (SK): TRANSSIBÍRSKA
MAGISTRÁLA
18:30
kaviareň Na kus reči
Braňo Valach: cestovateľské premietanie, TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA
24. 10. 2020
MC Kontakt
15:30
Fotoklub Frame Levice
Dom Reviczky
17:00
Ľudovít Mészáros

TRENČÍN
Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27
24. 9. 2020 -– 22. 11. 2020
DØKUMENT 2020
Kurátori: Michaela Pašteková,
Ján Viazanička,
Veronika Marek Markovičová

© Joerg Rubbert

GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA
Jakub Krížo (SK) : TÍ ČO PREŽILI
– ĽUDIA KTORÍ SA NIKDY NEVZDALI
(venované pamiatke Raymonda
Gurême)
kurátor: Theodor Kuhn
2. 9. – 27. 9. 2020
GALÉRIA PROFIL
Tomáš Agat Blonski (PL): KVET
POĽSKEJ MLÁDEŽE
pri príležitosti 30. výročia vzniku
Katedry fotografie VŠVU – výstava
jedného z jej prvých absolventov
kurátor: Karol Hordziej
GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA
NOVÉ PRÍRASTKY DO ZBIERKY
MÚZEA FOTOGRAFIE
kurátor: Martin Kleibl, Václav Macek

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
MIRBACHOV PALÁC
Františkánske nám. 11
g 13. 9. 2020
Olja Triaška Stefanovič
BRATSTVO A JEDNOTA
kurátorka: Bohunka Koklesová
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3. 10. 2020

© Vojtech Alexander

© Rudo Prekop

KOŠICE

FOTOPONDELOK
Bratislava
SNG, Café Berlinka
14. 9. 2020
19:00

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Nám. Maratónu mieru 2
g 26. 7. 2020
Karol Plicka: OBRAZ A PIESEŇ
kurátorka: Daša Ferklová

© Marek Jančúch

Septembrový Fotopondelok bude venovaný poctivému fotografickému remeslu
v komerčnej aj nekomerčnej fotografii. Prácam pre klienta i pre radosť.
Hostia: Dorota Holubová, Matej Hakár, Dušan Křístek
Moderujú: Veronika Marek Markovičová, Peter Marek

fotonoviny

