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E D I T O R I Á L

Tridsiatka

Rok 2020 je pre fotografickú obec jubilejným ročníkom. Medzinárodný 
festival Mesiac fotografie oslavuje tridsať rokov a aj tri významné vzdelávacie 
inštitúcie, na ktorých sa vyučuje fotografia   –  Vysoká škola výtvarných 
umení, Vysoká škola múzických umení a Ištitút tvůrčí fotografie – pôsobia už 
tri dekády.
Je obdivuhodné, že sa práve na Slovensku udržal jeden z najstarších medziná-
rodných fotografických festivalov v Európe a stal sa tak rešpektovanou 
kultúrnou udalosťou v Strednej a Východnej Európe. Ale zároveň prvýkrát  
v histórii nemá grant z verejných zdrojov, no napriek finančným problémom 
a svetovej pandémii ho organizátori nezrušili.  Na prvom ročníku v roku 1990 
boli iba štyri  fotografické výstavy, no postupne sa počet výstav zvýšil a každý 
rok otvorí svoje brány pre tridsať individuálnych aj kolektívnych výstav. Ako 
vchádzate po schodoch v Stredoeurópskom dome fotografie, tak na stenách 
od prvého poschodia až po štvrté sú zarámované všetky oficiálne plagáty 
festivalu. Symbolom vizuálu je vždy slovenský autor alebo autorka. 
Počas troch dekád vystavovali na festivale svetoví špičkoví fotografi a 
fotografky, medzi nimi absolútne fotografické legendy ako  Annie Leibovitz, 
Helmut Newton, Robert Capa, Martin Parr, Chien – Chi Chang, William 
Klein, Sabstiao Salgado, Joel-Peter Witkin, Raghu Rai, Oliviero Toscani, 
Alexandr Rodčenko, Eikoh Hoseo, Thomas Hoepker, Josef Koudelka, Bruce 
Gilden, Araki, Lewis Hine, David LaChapelle, Ansel Adams, René Burri, 
Duane Michals, Henri Cartier-Bresson, August Sander, Graciela Iturbide, 
Chema Madoz, Robert Doisneau, Orlan, Simon Norfolk, Roger Ballen  
a mnohí ďalší. Je obdivuhodné, že v práve v Bratislave vystavovalo toľko 
svetových tvorcov, ktorí ovplyvnili dejiny svetovej fotografie.  Slovenské 
fotografické publikum malo to šťastie, že mohlo vidieť výstavy svetového 
formátu. Môžeme byť hrdí a vďační organizátorom festivalu, a predovšetkým 
je to zásluha neúnavného riaditeľa festivalu Václava Maceka, ktorý ťahá 
festival s hŕstkou ľudí. 
Na druhej strane vystavovanie fotografií a výtvarných diel sa stáva po 
desiatkach rokov pre slovenských tvorcov a tvorkyne neudržateľným. Výstavy 
sú bez honorárov, prevozy, inštalácia, produkčné náklady, vydávanie tlačovín 
sú na náklady autora alebo autorky. Nezáleží, či sa to týka štátnych alebo 
súkromných galérií, financie na vystavovanie si musia zháňať sami od 
sponzorov alebo podávať granty, ktoré sú skôr almužnou ako potrebným 
rozpočtom na realizáciu kvalitnej výstavy. Nestačí iba nafotiť skvelé fotografie. 

Prenájom galérie v Bratislave sa pohybuje od tisíc do dvetisíc eur, pomaly viac 
ako v Paríži. Oplatí sa potom vôbec vystavovať? Je to absolútne nedocenená 
práca už celé desaťročia. Ale kde začať, aby sa sme si začali odvykať, že sa za 
výstavné umenie na Slovensku neplatí. Prirovnala by som to ku kapele, ktorá 
chce hrať v hudobnom klube a musí si platiť tisícový prenájom a zo vstupného 
na koncert neuvidí ani cent. Umenie by nemalo byť zadarmo, pretože 
rovnako nie sú zadarmo ostatné služby alebo nákup produktov. Prečo  galérie 
a múzeá bojujú viac za to, aby dostávali viac peňazí zo štátneho rozpočtu na 
výstavné plány a mohli oceniť aj fotografické umenie? Či to má byť neustále 
úžasná pocta robiť všetko zadarmo? Je nonsens, aby samotní tvorcovia a 
tvorkyne ešte platili za to, aby mohli vystavovať ich tvorbu. Ani od divadel-
ného súboru či filmových tvorcov sa nevyžaduje to, aby pokryli všetky náklady 
pri prezentácií svojej tvorby. Pochopiteľne je tu možnosť predaja fotiek, avšak 
ceny fotografií sa pohybujú rádovo nižšie ako iné vizuálne umenie, ako 
napríklad maľba a socha.
Slovenské umenie a kultúru stále drží pár nadšencov, ktorí sa snažia robiť 
kultúrne podujatia civilizovane, avšak bez adekvátnej podpory. Pýtam sa, 
dokedy bude kultúra a umenie považované za čosi nepotrebné? Počas 
koronakrízy sa ukázalo, že Slováci označujú umelcov a umelkyne za darmo-
žráčov a posielali ich robiť ,,normálnu” prácu, to znamená  podradnú 
manuálnu prácu, veď celé roky podľa nich nič nerobili. Každý, kto niekedy 
organizoval kultúrne podujatie alebo bol na strane tvorcov, vie, že kreatívna 
práca je poriadna drina. V západných krajinách to vedia, a preto si to cenia 
nielen v publiku, ale aj z pohľadu financovania kultúry. Nulová podpora ľudí 
pracujúcich v kultúre a umení zo strany slovenskej vlády počas uplynulých 
mesiacov je na zaplakanie a je iba otázka času, kedy kreatívny priemysel a 
podhodnotení ľudia toto vydržia. Poslanci a poslankyne si neuvedomujú, že 
práve kultúra a umenie charakterizujú a odzrkadľujú našu spoločnosť, 
vytvárajú sociálne normy, naše identity, hodnotový systém, tradície a životný 
štýl.  Ako tvrdil Cicero, kultúra je ľudská vzdelanosť, a mám pocit, že sme  v 
21. storočí napriek dostupnosti informácií stále vzdelanejší oproti minulosti. 
V každom prípade niečo sa musí zlomiť vo vnímaní kultúry. A ak čítate tieto 
riadky, môžete začať práve od seba.

Dorota Holubová 
šéfredaktorka
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1
Ateliér kameramanskej tvorby 
–  fotografie absolventov a študentov

Koronakríza zasiahla do prakticky 
všetkých oblastí našich životov, vrátane 
tých akademických. Filmová a televízna 
fakulta Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave tak ustúpila od pôvodných 
predstáv o oslavách 30. výročia svojho 
založenia a pripravila namiesto nich 
niekoľko online aktivít a jednu 
„fyzickú“. Tou bola prierezová výstava 
fotografií absolventov a študentov 
Ateliéru kameramanskej tvorby v 

Stredoeurópskom dome fotografie. 
Kurátor Štefan Komorný vybral diela 
tých kameramanských osobností, ktoré 
sú svojou fotografickou tvorbou známe 
(Martin Kollár, Juraj Chlpík), ale aj tých, 
ktoré sú omnoho známejšie na poli 
kinematografickom (Denisa Buranová, 
Lukáš Teren, Juraj Mravec), či ďalších, 
čo svoju profesionálnu cestu ešte len 
začínajú štúdiom. Výstava predstavila 
výber rôznorodých fotografií – od 
veľmi konkrétnych, reportážnych či 
portrétnych snímok, po abstraktnejšie 

diela a súbory. S potešením som 
sledoval, akým spôsobom filmári  
a filmárky pristupujú k fotografii, ktorá 
je/bola súčasťou ich štúdia či práce  
a ktorá im očividne prináša formu 
slobody, akú pri práci s médiom filmu 
dosiahnuť nemusia. Sloboda bola v 
ostatných mesiacoch často skloňova-
ným pojmom, dobre padlo si vychutnať 
túto jej formu. 

Peter Gašparík 
Scenárista, dramaturg a organizátor 

2
Legendární pár

Existují stovky podobných fotografií. 
Všichni je máme doma, vyskládané  
v rodinných albech nebo v krabicích pod 
skříněmi. Od útlého dětství mě fascinují 
atmosférou každodennosti, která se 
prostřednictvím fotografické dokumen-
tace stává jedinečným momentem. Tato 
fotografie je pro mě zvláštní, protože 
zachycuje Jiřího Valocha a jeho životní 
partnerku Gertu Pospíšilovou mimo 
rámec jejich běžného fotografického 
zobrazení. Valoch je konceptuální 
umělec, kurátor a teoretik, většina jeho 
fotografií jej zachycuje v prostřední 
výstav, uměleckých ateliérů nebo jako 
aktéra photo pieců a performancí. S 
Gertou, která byla o dvacet jedna let 
starší než on sám, začal žít v roce 1972, v 
době, kdy se na přechodnou dobu stala 
ředitelkou Domu umění města Brna  
a umožnila mu tam realizovat řadu 
výjimečných výstavních projektů ještě 
předtím, než definitivně spadla klec 
normalizace. Byla mezi nimi například i 
zásadní minimalistická výstava Bílý 

prostor v bílém prostoru, kterou v roce 
1974 neoficiálně zrealizovali slovenští 
výtvarníci Stano Filko, Jan Zavarský a 
Miloš Laky. Gerta a Valoch společně 
představují klíčový pár konceptuálního 
Brna a snad i proto se mi líbí, že na této 
fotce vypadají jako dvě rockové legendy 
fotící se na obal jejich nového hudeb-
ního LP. Fotografii pořídila jejich blízká 
přítelkyně Marie Kratochvílová, 
fotografka, která vedle své volné tvorby 

od 70. let spolupracovala s celou řadou 
brněnských konceptualistů na 
dokumentaci jejich uměleckých 
projektů. Říkám si, jaký to byl asi den na 
začátku jara či koncem podzimu a o 
čem si na své společné vycházce za 
město povídali? Myslím, že v tom určitě 
bylo umění. Právě to je kromě lásky  
k chrtům neoddělitelně spojovalo.

Jana Písaříková
kurátorka Moravské galerie v Brne

3
Lockdownové foto-objavy

Veľmi ma teší, že v súčasnej celosveto-
vej situácii sa fotografická komunita 
spája a zdieľa svoje skúsenosti nielen 
vo vizuálnej podobe. Napriek tomu, že 
sa na sociálne siete hľadí s dešpektom, 
tieto platformy môžu byť veľmi 
užitočným nástrojom našej komunity. 
Počas lockdownu som  intenzívne 
sledovala dve. Digital Discourse 
brooklynského fotografa a foto-editora 
Mahmouda Mo Mfinanga (na 
Instagrame ho nájdete ako @emma-
zed). Vytvoril jeden z najangažovanej-
ších podcastov,    venovaný je 
rozhovorom s talentovanými foto-
grafmi snažiacimi sa preraziť vo svete 
fotografie stále prevažne ovládanom 
bielou rasou. Druhým kanálom bol 
Messy Truth Gema Fletchera (@
gemfletcher), britského creative 
directora, spisovateľa a podcastera  
s bezchybným vkusom a intenzívnou 
sociálnou angažovanosťou. Takže ak 
máte radi ľudí, ktorí brilantne 
reflektujú vizuálnu kultúru, mohlo by 
to byť niečo pre vás.
https://www.instagram.com/emma-
zed/
https://www.instagram.com/gemflet-
cher/

Zároveň ako autorka pracujem vo 
svojom ateliéri s veľkoformátovými 
papierovými sochami a fotografiami. 
Preto ma prirodzene zaujímajú autori 
tvoriaci podobným spôsobom. Jedným 
z mojich objavov počas lockdownu bol 
archív amerického multidisciplinár-
neho umelca a filmára Stevena  
F. Arnolda. Jeho tvorba v sebe zahŕňa 
film, animáciu, maľbu a fotografiu. 
Obzvlášť vo mne rezonujú jeho 
fotografie členov queer komunity  
v San Franciscu, ktorí pózovali pre jeho 
living tableaux, keďže mnohí z mojich 
priateľov tu v Edinburghu i doma  
v Poľsku počas izolácie spôsobenej 
korona vírusom intenzívne hľadajú 
svoju identitu. Arnoldova fantázia, 
fakt, že bol obľúbencom Salvadora 
Dalího a jeho ateliérová tvorba má 
hlboko inšpirovali. Na záver pripájam 
jeden jeho citát: Tvorte s láskou. Len 
láska môže byť skutočným šíriteľom 
vášho odkazu ( v orig. DO THE WORK 
WITH LOVE. LOVE IS SHARING THE 
MESSAGE).
https://stevenarnoldarchive.com/
steven-arnold-notes-from-a-queer-
mystic-quote/
https://stevenarnoldarchive.com/
steven-arnold-gallery/

Sylwia Kowalczyk
fotografka

Ak by sme na chvíľu opustili obraz a hľadali paralelu v literárnej klasike, dni, ktoré žijeme, pripomínajú Puškinovu Hostinu 
počas moru. Sme na kare za kultúru, zapíjame plagiátorstvo, korupčnosť a pasivitu našej vlády alebo je to fotografický 
happening nezastaviteľnej túžby tvoriť? Horúčkovito hodujeme a dúfame, že počas hlavného chodu nezatvoria reštauráciu 
kvôli tomu, že si niekto z nás doprial dovolenku pri mori alebo tučné zárobky v zahraničí a je pozitívny. Vedľa koho sedíme? 
O čom sa rozprávame? Čo nám beží v hlave?

Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka

3-EXPOZÍCIA

Klaus Pichler | z série Golden days before thay end  | 2013

Marie Kratichvílová | nedatované

Steven Arnold | Power of Grace | 1985Michal Fulier | Fragmenty tela | 2012
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Môžete mi povedať niečo o vašej ceste 
k fotografii? Prečo ste sa rozhodli stať  
fotografkou? 
Vždy som si myslela, že fotografovať 
som začala, keď som mala 13 rokov a 
kúpila som si svoj prvý malý fotoaparát. 
Ale prednedávnom som si uvedomila, 
že fotiť som začala dávno predtým, 
akurát bez fotoaparátu. Keď som bola 
malá, často som sa snažila zachytiť ten 
moment, keď ľudia zabudnú na vašu 
prítomnosť –  mimovoľne vyjadrujú 
svoju lásku, nenávisť či silu. A to je to, 
čo sa snažím robiť aj teraz, často sa 
pristihnem pri tom, že robím veľa 
fotografií bez fotoaparátu. 
Narodila som sa v Barcelone a do 
Madridu som prišla za láskou. Veľmi 
skoro sa mi narodili dvojičky, a keď 
mali 5 alebo 6 rokov, začala som 
rozmýšľať, akej kariére sa začnem 
venovať. Rozhodovala som sa medzi 

matematikou a fotografiou a, vďaka-
bohu,  vybrala som si fotografiu, 
pretože by som bola príšernou 
matematičkou. Je to úplný opak toho, 
čím som.
Začínala som ako fotografka na voľnej 
nohe, fotila som reklamy, nábytok, 
pracovala som pre časopisy a ako 
filmová fotografka. Vždy, keď som 
mala chvíľu čas, pracovala som na 
vlastných projektoch. To ma viedlo  
k tomu, aby som sa začala zaoberať 
starými technikami, ako je napríklad 
platinotypia. Odvtedy sa týmto 
technikám venujem, je to už 40 rokov. 
Už vtedy ma zaujímalo, ako dodať 
mojím fotografiám istú zmyselnosť  
a textúru. Som človek, ktorý rád 
objavuje a potrebuje sa dotýkať, očami 
alebo prstami, a preto som sa začala 
zaujímať o tento proces. Začala som 
tiež používať tanec, pretože je to jedna 

z mojich vášní – telo dokáže vyjadriť 
mnoho vecí. Takže fotografia sa začala 
stávať mojím životom a teraz je ním už 
naozaj naplno. Pracujem neustále, 
pretože to, o čo sa vo svojej práci 
zaujímam, je ľudská bytosť, odkiaľ 
pochádzame, kde sme, kým sme a čo tu 
pre ďalšie generácie zanecháme. Počas 
svojho života som začala objavovať silu 
umenia a to, ako sa ním dajú veci 
meniť. Keď sa spojí veľa malých 
výkrikov, je z toho nakoniec hlasné 
zvolanie. Verím, že je možné veci 
zmeniť. A to sa stalo mojím mottom. 
Neviem sa zastaviť. 

Pri svojej práci veľa cestujete, 
fotografujete po celom svete. Je pre vás 
cestovanie niečím, čo k svojej práci 
potrebujete? Alebo inak povedané – čo 
je skôr,  cesta alebo téma? 
Keď som začínala, veľa som cestovala  

a hľadala som niečo, čo ma zaujme. Ale 
potom som pochopila, že takto to 
nefunguje. Takže teraz to robím 
opačne. Nečakám, že veci ku mne prídu 
samy, sama ich hľadám. Nájdem si 
tému, na ktorej chcem pracovať, a 
potom sa rozhodnem, kde a ako chcem 
túto tému spracovať. Niekedy musím 
preto cestovať do inej krajiny, ale veľa 
vecí robím aj doma. Ale sú témy, ktoré 
musia byť nafotografované na istom 
konkrétnom mieste. Aj keď to na 
výslednej fotografii nemusí byť vidieť, 
potrebujem pri práci cítiť energiu toho 
miesta. 
Fotografia sa stala súčasťou môjho 
života veľmi skoro. Stala sa mierkou  
a hodnotením môjho života, veľa ma 
naučila a vďaka fotografii dokážem veci 
prežívať. Nielen ako fotografka, ale ako 
človek. Fotografia mi dovoľuje byť 
nažive, vďaka nej je môj život neustále 
v pohybe, a rovnako, ako sa vyvíjam ako 
ľudská bytosť, sa vyvíja aj moja práca. 
Myslím, že vždy, keď niečo tvoríme, 
sme v tom nejakým spôsobom 
prítomní. 

Kedy pokladáte projekt za dokončený? 
To je dobrá otázka. Pre mňa žiadny z 
mojich projektov nie je dokončený. 
Nerada veci ukončujem, neviem, čo sa 
stane v budúcnosti, možno budem mať 
pocit, že potrebujem povedať viac, ako 
som povedala doteraz, takže… Nikdy 

nehovorím, že je niečo hotové. Bude to 
hotové, keď tu už nebudem. Ale pokiaľ 
stále cítim vášeň a stále mám potrebu 
povedať niečo viac, tak to urobím. 

Technická kvalita fotografie, respek-
tíve samotná fyzická existencia vašich 
fotografií, je pre vás veľmi dôležitá. 
Ako ovplyvnil vašu prácu príchod 
digitálnej fotografie? 
Príchod digitálnej fotografie bol pre 
mňa úžasný. Keď sa objavili prvé 
digitálne fotoaparáty, povedala som, že 
ja na digitál nikdy neprejdem. Ale život 
ma naučil, že nikdy nehovor nikdy. 
Takže keď som sa ním začala zaoberať, 
objavila som veľa zaujímavých vecí. 
Napríklad teraz už pripravujem 
negatívy pre svoje printy digitálne. Keď 
mám čas a podmienky, rada fotografu-
jem tému najprv na analóg a potom na 
digitál. Ak si však musím vybrať iba 
jedno, volím digitál. Ale svoje negatívy 
pripravujem rovnako, ako by boli 
analógové. Vďaka digitálu môžem 
využívať viac možností analógovej 
fotografie. Mám teraz prístup k 
dokonalosti digitálnej fotografie, keď 
dokážem tisíckrát zopakovať rovnaký 
záber, v rovnakej kvalite, dokonca 
lepšej, ako dokážu zaznamenať naše 
vlastné oči. Niekedy je to zvláštne, 
pretože sa snažím robiť veci čo 
najlepšie, ale to, čo na platinotypii 
milujem, sú práve drobné 

nedokonalosti, pretože aj keď sa 
snažím urobiť výsledný print čo 
najlepšie, dve kópie toho istého obrazu 
nebudú nikdy rovnaké. Milujem práve 
tie drobné nedokonalosti ručnej práce, 
takže sa v mojej práci vlastne spájajú 
dva protiklady. 

Vaše fotografie sú už na prvý pohľad 
krásne v tradičnom ponímaní tohto 
slova. Je to jeden z ich najsilnejších 
atribútov. Ako vnímate krásu vy? 
Myslíte si, že umenie má byť krásne? 
Myslím, že umenie by malo byť 
čímkoľvek, čím chcete, aby bolo. Niekto 
ho vytvorí, a potom je tu divák, on je 
ten, kto dielo dokončí. On rozhodne, či 
to je, alebo nie je umenie. Otázky krásy 
a škaredosti – myslím si, že tak ako v 
živote, aj v umení hľadáme svetlo. 
Myslím si, že ľudské bytosti a ich životy 
sú zložené zo svetla a tieňa. Aby však 
mohlo existovať svetlo, musí existovať 
aj tma. Ak neexistuje tma, neexistuje 
ani svetlo. A to je to, čo mám rada vo 
svojom živote aj vo svojich fotografiách 
– aj v tom najtemnejšom momente  
vždy hľadám svetlo. Takže, nemyslím 
si, že umenie musí byť krásne. Ale musí 
sa ťa dotknúť. Akýmkoľvek spôsobom. 
Čo sa mňa týka, je krásne, ak je umenie 
robené s láskou. Je veľa možností, ako 
definovať umenie. Ale ja osobne 
nemôžem fotografovať niečo, čo 
nemilujem. V umení musí byť láska. 
Ale krása? Čo to vlastne znamená? To, 
čo považujeme za krásne my, je v 
Kongu alebo v Ázii pokladané za 
škaredé. A netýka sa to len umenia. To, 
čo jednému človeku pripadá nádherné, 
pre iného nemusí nič znamenať. 

V jednom interview ste povedali, že 
primitívne národy používajú svoje telo 
ako knihu, pomocou ktorej môžu 
vyrozprávať svoj príbeh. Ja myslím, že 
to je presne to isté, čo robíte vy svojimi 
fotografiami. Používate telo, aby ste 
vyrozprávali príbeh. Vo vašich 
projektoch často pracujete s taneč-
níkmi, ktorých telá sú mladé a plné 
sily. Ako vnímate otázku fyzickej krásy 
a starnutia? 
Telo vo všeobecnosti o nás veľa hovorí. 
Nie je to len o mladých ľuďoch. Ako 
žena som musela  čakať 25 rokov, aby 
som mohla fotografovať tanečníkov v 
Japonsku. Niektorí z nich už mali viac 
ako 80 rokov. A ich telá sú krásne. Nie 
je to iba o fyzickej kráse, samozrejme, 
telo, keď je človek mladý, je podľa 
našich kultúrnych štandardov krásne, 
ale telo človeka, ktorý má cez 80 rokov, 
má v sebe krásu všetkých tých hodín, 
kedy ten človek miloval, je to kniha jeho 
života, ktorá je naozaj bohatá. 
Samozrejme, staré telo má vrásky, aj ja 
ich mám, koniec koncov na budúci rok 
budem mať 70 rokov, ale tieto vrásky 
rozprávajú príbehy. Samozrejme, že by 
som sa niekedy rada vrátila v čase, ale 
nie je to tak, že by som fotografovala 
len mladých ľudí. Pre mňa krása nezna-
mená dokonalosť, naopak. Je to 
rovnaké ako s platinotypiou. Je to 
krása, ktorá sa dostáva navonok 
zvnútra. Samozrejme, mladé telo je 
krásne, ale staré telo má v sebe veľa 
príbehov. 

Na akých projektoch pracujte teraz? 
Počas pandémie som dostala možnosť 
nafotiť neviditeľných hrdinov, lekárov 
a sestry, ktorí sa starali o chorých. To je 
projekt, ktorý som nafotografovala 
počas dvoch dní, keď som počas 
karantény dostala špeciálne povolenie 
ísť von a pracovať. Ale momentálne už 
dlhšie pracujem na projekte o 
prehistórii a tiež dokončujem projekt o 
Japonsku a o otepľovaní planéty. 
Pôvodne som chcela teraz pracovať na 
niečom, čo by sa týkalo pandémie a 
migrantov, premýšľala som nad tým, 
že ukážem Stredozemné more ako 
cintorín. Ale po tom, čo sa stalo v 
Libanone, premýšľam, že pôjdem 
fotografovať radšej tam. Potrebujem vo 
svojej práci oba protiklady –   potrebu-
jem robiť veci, ktoré sú silné a ktoré ťa 
zasiahnu, ale potrebujem aj veci ako 
tanec alebo kone, pri ktorých mám 
pocit ľahkosti a krásy. Nedokážem žiť 
bez snov. A bez svojich projektov. 

Jana Gombíková
fotografka

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

ISABEL MUÑOZ
Krásna pre mňa neznamená dokonalosť

Isabel Muñoz je španielska fotografka, žije v Madride. Vo svojej práci sa zaoberá  témou človeka a jeho identity. Fotogra-
fuje väčšinou čiernobielo, pre jej fotografie je charakteristická práca s telom a dokonalé technické prevedenie. Jej práce 
boli vystavované v Európskom dome fotografie (Maison Européenne de la Photographie) v Paríži, v Múzeu moderného 
umenia (New Museum of Contemporary Art) v New Yorku či v Múzeu súčasného umenia (Contemporary Arts Museum) 
v Houstone. Je niekoľkonásobnou víťazkou ceny World Press Photo. Jej výstavu v rámci Mesiaca fotografie, ktorej kurá-
torom je François Cheval, bude možné vidieť v Dome umenia.

Isabel Muñoz | zo série Premeny | 2016 Isabel Muñoz | zo série Japonsko  | 2016 Isabel Muñoz | zo série Premeny | 2016

Isabel Muñoz | zo série Primát | 2013
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Názov výstavy: Slovak Press Photo 
2020
Garantka projektu: doc. Mgr. art. Jana 
Hojstričová, ArtD.
Dátum: 1. - 31. október 2020
Miesto: Kunsthalle, Nám. SNP 12, 
Bratislava

Od svojho objavenia v roku 1839 sa 
fotografia stala médiom na dokumen-
tovanie, porozumenie a interpretáciu 
sveta. Bola opätovne objavovaná a 
súbežne sa vyvíjala s príchodom nových 
technológií a s rôznymi spôsobmi, 
akými s ňou umelci a profesionáli 
narábali. V súčasnosti na internete 
zdieľame približne dve miliardy 
fotografií denne. Ešte nikdy sme neboli 
vystavovaní obrazovej tvorbe v takom 
množstve ako dnes. Natoľko kontinu-
álne a s takým enormným potenciálom 
ovplyvňovania verejnej mienky. 

„You don’t take a photograph, you 
make it,” známy citát Ansela Adamsa 
nám pripomína, že fotografie sú 
vytvárané a formované celou sériou 
rozhodnutí, ktoré musí fotograf urobiť 
pred tým, ako stlačí spúšť. Okrem toho 
spôsob, akým interpretujeme fotogra-
fiu, závisí nielen od zámeru fotografa, 
ale aj od spôsobu, akým je fotografia 
vyhotovená, ako je editovaná  
a následne prezentovaná.

Fotografia je nástrojom vedy  
a spoznávania, nástrojom na doku-
mentovanie ľudí, miest a udalostí, 
ktorým je možné prerozprávať príbeh  
a zaznamenať históriu. Zároveň je pre 
nás spôsobom, akým komunikujeme  
a kritizujeme v čoraz vizuálnejšie 
zameranej kultúre súčasnosti. Deviaty 
ročník súťaže Slovak Press Photo 
prináša pozorovateľovi skrátený 
pohľad na udalosti predchádzajúcich 
dvanástich mesiacov. Parlamentné 
voľby, proces súvisiaci s vraždou  
Jána Kuciaka a jeho snúbenice, úmrtie 
Karla Gotta, no a samozrejme nechýba 
globálna pandémia Covid-19. Kráľovské 
disciplíny Aktualita a Reportáž už 
tradične obsadili hviezdy slovenskej 
fotožurnalistiky –  Tomáš Benedikovič 
(ktorý si tento rok odniesol aj ocenenie 
Grand Prix), František Iván, David 
Ištok, Boris Németh, Jozef Jakubčo či 
Matej Kalina. Je zaujímavé pozorovať, 
ako sa medziročne ich rukopis 
zvýrazňuje, ako pristupujú k téme, ako 
vedia z daného uhla pohľadu vyťažiť 
ten najintenzívnejší záber s najvýpo-
vednejšou hodnotou. Ich fotografie 
vťahujú do diania. Neodškriepiteľným 
faktom je, že majú prístup k takým 
témam, ku ktorým sa voľný fotograf 
často nemá šancu dostať, a je úcty-
hodné, ako sa s touto zodpovednosťou 

vysporadúvajú. Dokresľujú fakty, 
dokumentujú históriu a realitu našich 
dní, a hoci sa pohrávajú s našimi citmi, 
nezavádzajú. Je to ťažká úloha aj pre 
profesionálneho fotografa, ale je nutné 

poznamenať, že slovenskí fotožurna-
listi túto úlohu zvládajú bravúrne.

Voľní či amatérski fotografi sa 
väčšinou venujú odlišným témam  

a priestor im  ponúkajú práve kategórie 
ako Každodenný život, Portrét, Svet 
umenia a kultúry, Príroda a životné 
prostredie či Dlhodobý dokument. Aj 
vďaka nim si môžeme pripomenúť, ako 
sme sa stretávali (alebo vlastne 
nestretávali) s najbližšími v období 
karantény na začiatku pandémie (séria 
portrétov Richarda Dömösa) alebo ako 
vyzerá život tých, ktorí sa odsťahovali 
preč z mesta a unikli do lona prírody 
(séria od Ondreja Čechvalu). V ére 
konšpiračných teórií tu nájdeme 
zaujímavý fotografický denník Jany 
Hunterovej, ktorá prekonala ochorenie 
Covid-19. Práve v týchto kategóriách 
nám fotografi sprostredkovávajú 
pohľad na veci a udalosti nevšedné, 
informácie, ktoré sa len málokedy 
dostávajú na stránky novín či časopi-
sov. Malým sklamaním pre mňa je 
kategória Príroda a životné prostredie, 
kde by som očakávala silnejšie zážitky a 
emócie. Rada by som videla niečo, čo 
nás prinúti zamyslieť sa a zmeniť naše 
konanie. Vyvolať v nás akciu. Výnim-
kou je víťazná séria Tomáša Predajňu,  
v ktorej sa mu podarilo umelecky 
zaznamenať topiace sa ľadovce a 
zároveň do svojich fotografií dokázal 
vtesnať aj ľudský element.

Tak ako Olga Kravets, ruská fotografka 
a dokumentaristka a  predsedníčka 
tohtoročnej poroty poznamenala, 
fotografi by mali viac premýšľať pred 
tým, ako farebný originál prevedú do 
čierno-bielych odtieňov. Často mi je ich 
zámer jasný, čierno-biela fotografia 
eliminuje rušivé momenty a pomáha 
nám sústrediť sa na to najdôležitejšie, 
rovnako ako aj fakt, že podporuje 
pochmúrne vnímanie zobrazenej témy. 
Náš svet je však farebný. V čerstvej 
pamäti ešte mám prvý semester mojich 
štúdií dokumentárnej fotografie v 
Londýne, počas ktorého sme mali 
vyslovene zakázané fotiť alebo 
prevádzať fotografie do čierno-bielej. 
Takéto cvičenie by som odporučia 
každému fotografovi. Možno by sme 
potom na výstavách tohto druhu videli 
svet v krajších farbách a prevahu by 
nemal čierno-biely svet. Tak ako je 
tomu napríklad v rámci súťaže World 
Press Photo, kde jednoznačne víťazí 
farba. Túto výstavu si aktuálne môžete 
pozrieť vo Viedni. 

Kategóriou s najväčšou výpovednou 
hodnotou pre mňa tento rok okrem 
„kráľovských disciplín” je Dlhodobý 
dokument. Pozitívne v nej hodnotím 
spôsob editácie či radenia fotografií,  
z ktorých pozostávali jednotlivé série. 
Tematicky sa síce veľmi neodlišujú a je 
tiež smutné konštatovať, že v nominá-
ciách si nenašiel miesto ani jeden 
slovenský autor. V minulých ročníkoch 
sme vedeli porotu zaujať, tento rok sa 
tak nestalo. V každom prípade 
vystavené série dokázali prekvapiť  
a osloviť. Veľkým zážitkom pre mňa bol 
pri návšteve výstavy víťazný dokument 
poľského fotografa Marcina Kruka. 
Dokumentárny štýl dokázal obohatiť 
moderným portrétnym vnímaním 
hlavnej postavy a celkové emócie 
podporil tou najenergickejšou farbou 
zo všetkých –  červenou. V tomto 
prípade farbou krvi, ale aj života, 
ktorého odhadovaná dĺžka trvania je 10 
rokov. 

V športe sa akoby nič za rok neudialo 
(dokonca nebola udelená žiadna 
nominácia ani ocenenie v sérii) a v 
kultúre a umení sa opakujú témy 
divadla a koncertov. Je pravda, že počas 
karantény utrpeli kultúrne stánky snáď 
najviac, ale umenie tu bolo naďalej. 
Osviežením je kategória Mladý talent 
roka, ktorým sa stala Karina Golisová. 
Vyhrala aj kategóriu Študenti a mladí 
fotografi do 26 rokov. Jej fotografie nie 
sú len jednoduchými „cvakmi”, sú 
kompozične premyslené a podarilo sa 
jej dospelo zachytiť utopický svet jednej 
komunity. Jej séria obsahuje po stránke 
editácie všetky prvky, ktoré má mať. 
Páči sa mi jej spôsob videnia. A to aj 
preto, že nie je pravidlom, aby mladý 
fotograf zostával verný témam 
mladosti.

Súčasťou výstavy Slovak Press Photo  
v Kunsthalle je tiež výstava Grant 
Bratislavy, ktorá po minulé roky mala 
svoj domov v Primaciálnom paláci. A je 
len dobré, že fotografie Kataríny 

Líškovej, víťazky minuloročného 
grantu, tu našli svoje miesto. Nielenže 
zaplnili priestor, ale potešili oko svojou 
farebnosťou a zároveň humorom, ktorý 
autorka dokázala vniesť do svojho 
projektu. Nie je jednoduché nájsť tento 
element v disciplíne, akou je dokumen-
tovanie stavebného procesu. Jej 
fotografie nie sú o dizajne, architektúre 
či technológiách, pomocou ktorých 
vzniká nová autobusová stanica a celé 
nové nákupno-administratívne 
centrum v jej blízkosti. Je predovšet-
kým o ľuďoch, ktorí sa v okolí stavby 
pohybujú. A to robí jej projekt nevšed-
ným.   

Sila fotografie je omnoho komplikova-
nejšia, ako si pripúšťame. Myslím si, že 
sú psychologické a fyziologické, ale 
zároveň aj intelektuálne a emočné 
dôvody na to, že  reagujeme na veci tak, 
ako reagujeme. Vidieť fotografie 
kvalitne vytlačené a zarámované v 
galérii je rozhodne zážitok. Nenahradí 
ho fotografia zverejnená v novinách či  
v článku na internete. Vidíte viac 
detailov, máte možnosť sa pri 
fotografii zastaviť a zamyslieť. Aj preto 
má význam organizovať súťaže tohto 
druhu s následnou výstavou fotografií. 
Škoda, že ich na Slovensku nemáme 
viac. Škoda aj, že očividne mala porota 
tento rok ťažké rozhodovanie. Alebo 
nebolo z čoho vyberať? Nominácie v 
samostatných fotografiách často 
získavali fotografie vybrané zo sérií. 
Možno je dôvodom to, že mnohých 
voľných či amatérskych fotografov od 
prihlásenia svojej tvorby odrádza názov 
súťaže. A to je škoda. 
 

Jana Rajcová, M.A.
fotografka a publicistka
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Karel Cudlín | Tiché mesto , 400asa| 2020

ČIERNO-BIELY SVET

SLOVAK 
PRESS 
PHOTO 
2020

Karina Golisová | Utopia, študentka
| Víťazka kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov / Série a zároveň Mladý talent roka

Tomáš Benedikovič | zo série  V červenej zóne, Denník N
 | Víťaz kategórie Každodenný život / Samostatné fotografie

Martina Mlčúchová | Predstavujem si krajinu, voľná fotografka
 | Finalistka kategórie Portrét / Série

Marcin Kruk | Koľko ešte znesiem, študent, Poľsko
| Víťaz kategórie Dlhodobý dokument
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TŘI DEKÁDY 
INSTITUTU 
TVŮRČÍ  
FOTOGRAFIE

Titul: Tři dekády. Institut tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity  
v Opavě 1990 – 2020
Miesto: Praha, Uměleckoprůmyslové 
muzeum v Praze – Dům U Černé Matky 
Boží, 19. 6. – 27. 9. 2020; Bratislava,  
30. Mesiac fotografie, Západná terasa 
Bratislavského hradu, 7. – 30. 11. 2020
Kurátori: Vladimír Birgus, Ondřej 
Durczak, Jan Mlčoch, Michał Szalast 
Vydavateľstvo katalógu: KANT (Karel 
Kerlický), Praha, 2020
Text: Vladimír Birgus
Grafický design: Vladimír Vimr
Formát: 210 x 230 mm, měkká vazba, 
nestránkováno
ISBN: 978-80-7437-321-3
Jak napovídá název Tři dekády, jde   
o jubilejní výstavu k založení Institutu 
tvůrčí fotografie, který se v roce 1990 
stal součástí nově zakládané Slezské 
univerzity v Opavě. Zvykem je, že ITF 
pořádá velké bilanční výstavy každých 
pět let ve všech prostorách Domu 
umění v Opavě a doprovází je několika-
setstránkovými katalogy. Letos však 
byla tato rozsáhlá bilanční přehlídka 
vzhledem k pandemii Covidu 19 
přesunuta až na jaro 2021 a místo ní 
byla pro Prahu a Bratislavu připravena 
menší expozice, zaměřená hlavně na 
studentské práce z posledních pěti let. 
Výstava Tři dekády představuje 
většinou novější fotografie celkem 
čtyřiceti studentů. Je zde ale také velká 
stěna připomínající 31 nezapomenutel-
ných absolventů Institutu. Mezi nimi 
najdete dobře známá jména, jakými 
jsou například Dita Pepe, Rafał Milach, 
Bára Prášilová... První dva umělci jsou 
také současnými pedagogy školy. 
Nesmíme opomenout ani dvě ozvučené 
slideshow, které představují tvorbu 
řady dalších autorů, jejichž práce se do 
prostoru kubistického domu již 
nevešly. Na připravených stolech si 
návštěvníci mohou prohlédnout 
některé autorské publikace, knihy 
mnohých pedagogů  
i studentů či závěrečné teoretické 
práce. V pozměněné verzi uvede Tři 
dekády rovněž letošní bratislavský 
festival Měsíc fotografie. 
Kurátorský výběr Vladimíra Birguse, 
Ondřeje Durczaka a Michała Szalasta  
(v Uměleckoprůmyslovém muzeu  
s nimi ještě spolupracoval Jan Mlčoch)  
je stylově i tematicky velmi pestrý. 
Právě rozmanitost je zřejmým 
záměrem a je dokladem toho, že v 
opavské škole fotografie se studentům 
dostává absolutní svobody v jejich volné 
tvorbě. Koncepčně je instalace 
prostorově dobře řešena. Portrétní 
tvorba je umístěna na jedné ze stěn  
a nenásilně přechází do tvorby 
konceptuální. Další část představuje 
dokumentaristicky zaměřené autory.  
V neposlední řadě zde dostávají prostor 

také studenti zpracovávající různými 
způsoby současný problém koronavi-
rové pandemie. 
Máme-li začít od toho nejaktuálnějšího 
z nedávné doby karantény, dostaneme 
se k působivým fotografiím zkušeného 
Romana Vondrouše. Ten zachycuje 
životy v rouškách svým osobitým 
stylem. Pohrává si se světlem  
a hlubokými stíny. V ulicích velmi 
dobře zachycuje správný okamžik a 
vybírá si právě ty momenty, které 
dokonale tvoří výtvarnou scénu obrazu, 
kde je dominantou barva. Roman 
Vondrouš zde má i fotografii, která se 
nakonec dostala na pozvánku k 
výstavě. Jedná se opět o barevně 
působivý, pro Romana typický snímek 
masky medvěda ze souboru Masopust. 
Zcela jinak se k tématu koronaviru 
staví Peter Korček. V cyklu s názvem 
Tiché město naopak záměrně využívá 
tlumených barev, aby tak podtrhl 
prázdnotu opuštěných ulic Bratislavy. 
Jde o obrazy pro tuto jinak živou 
metropoli neobvyklé. Dalším zajíma-
vým přístupem k tématu je jeho 
zpracování portrétní formou. Projekt 
dvojice fotografů Ivo Žídek a Jan 
Langer nese název Životy pod rouškou. 
Všechny tváře – bez rozdílu věku, 
vzdělání a pohlaví – spojuje jediná věc. 
Rouška, která se stala neodmyslitelnou 
součástí našich životů. Nesmíme také 
zapomenout na obraz pandemie od 
polského studenta. Maciej Przemyk 
fotografoval balkony bytových domů ve 
Vratislavi. Na svých snímcích zachycuje 
jejich obyvatele a přináší jasnou 
výpověď o tom, jak snadné je uvíznout 

v karanténě a nesnadné trávit dlouhé 
dny mezi stěnami svého bytu. 
Výstava Tři dekády ale přináší i jiná 
poselství než ta koronavirová. 
Fotografiemi z Číny ukazuje Robert 
Barca život pod všudypřítomnou 
kontrolou vlády. Hned vedle byla 
nainstalována fotografie z knihy 
doktoranda Mariusze Foreckého. 
Publikace Mechanismus, Polsko 1988 
– 2019 získala titul Fotokniha roku 2019 
v polské soutěži Grand Press Photo. 
Mapuje vývoj polské společnosti. Z další 
země přináší svou výpověď také 
Oldřich Malachta. Je zastoupen 
fotografiemi z Arménie, které vytvořil  
v letech 2017 a 2018. Jde o subjektivní 
obrazový projekt, ve kterém se prolínají 
portréty s krajinami nebo fotografiemi 
budov a kostelů. Do Číny cestovala také 
Katarina Pleskot Kollárová. Černobílé 
expresivní záběry z Šanghaje nabízejí 
divákovi jiný rozměr pohledu, který 
autorka tak trochu předjímá už v názvu 
Shanghai Poetry. Cestou černobílé 
klasiky se vydává i Daniel Šperl. 
Fotografie z knihy Japonsko zachycují 
dynamický život japonských obyvatel. 
Arkadiusz Ławrywianiec prezentuje 
obraz náboženského života za 
vězeňskými mřížemi. Dalším polským 
studentem v řadě je Arkadiusz Gola, 
autor klasického i subjektivního 
dokumentu. Do výběru se dostala jeho 
skvělá fotografie z knihy Neznámé 
nádraží. V knize tento současný externí 
pedagog a zároveň student doktorand-
ského studia publikuje společně s 
Joannou Helander černobílé snímky  
z let 1976 až 2018 ze svého rodného 

města Slezská Ruda. Silných výrazo-
vých prostředků používá Tomasz 
Jodlowski ve svém souboru Stezka 
zdraví a doplňuje tak výraznou polskou 
sekci. 
K portrétním souborům se řadí cyklus 
Marka Matuštíka Náplavy od Sázavy. 
Autor tak trochu vybočil ze svých 
zajetých kolejí, kdy dlouhodobě 
fotografoval dva syny, a pustil se do 
více statického portrétování rodin 
svých sousedů. Kolekce snímků je 
oživením jeho dosavadní tvorby. Marek 
Matuštík ke své práci přistupuje s 
hravostí. Každého člena fotografované 
rodiny charakterizuje předmět nebo 
činnost, které se věnuje ve svém 
volném čase. Vážnější téma řeší David 
Macháček v souboru Memento. Sestavil 
diptychy z vlastních snímků přítelkyně 
a z fotografií z vyšetřovacího spisu, 
dokumentujících nešťastnou havárii. 
Staví tak cíleně hezký snímek milova-
ného člověka vedle syrové reality 
– stejné tělo po smrti, podobná poloha. 
Silně emotivní jsou také fotografie Jany 
Habalové Až budu malý. Přibližně pět 
let zachycuje dojemné momenty během 
náročných dnů matky, která pečuje  
o své postižené dítě. Jana Habalová za 
ně získala 3. cenu v soutěži Asociace 
profesionálních fotografů ČR Osobnost 
české fotografie do 30 let. Také Marcin 
Kruk řeší těžkou rodinnou situaci. Ve 
svém stále neuzavřeném projektu  
s názvem How Much Will I be Able to 
Go Through zaznamenává již od roku 
2017 obrazy každodenního utrpení své 
ženy, která se potýká se svalovou 
myopatií. 

Méně zastoupenou krajinářskou 
fotografii reprezentuje Lukáš Tofan, 
který zachycuje betonová sila, ničící 
vzhled české krajiny. Lukáš Horký 
fotografuje výhradně analogovou 
technikou realitu zbavenou barev. Jeho 
cyklus Město je subjektivně laděným 
odrazem doby. Osobní výpověď přináší 
také Anna Veronika Křížová. Nechává 
se inspirovat přítelem, který pracuje  
v oblasti biologie a ve svém souboru 
pojmenovaném In Vitro (Ve zkumavce) 
kombinuje fragmenty rostlin a lidského 
těla. Velmi osobní zpověď tvoří 
fotografie z cyklu RS Petry Vlčkové.  
RS je roztroušená skleróza, s níž 
autorka bojuje skoro dvě dekády.
Své zastoupení má i zátiší. Hiep Duong 
Chi využívá minimum barev a fotí 
jednoduché předměty na černém 
pozadí. Naopak soubor s názvem 
Korálový útes od Alicje Wróblewské, 
nachází smysl právě v barvě a pouka-
zuje na problém nadprodukce plastu. 
Konstancja Nowina Konopka v 
souboru Bůh, čest, vlast a moře přináší 
svůj pohled na polskou společnost  
v přímořském městě Sopoty. Cyklus 
Resonance od Krystyny Dul, předsta-
vený v roce 2019 na festivalu v Arles, je 
zde bohužel zastoupen jen torzovitě. 
Krystyna zaznamenává příběh 
osamělého staršího muže, prahnoucího 
po ženách jako objektu sexuální touhy. 
Její cyklus vznikl v domě  
v Lucembursku, kde Krystyna žije a kde 
je neustále cítit skrytá energie 
předchozího majitele. Autorka ve 
fotografiích rozkrývá různá zákoutí 
domu a dává nám do nich nahlédnout. 
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Tyto Krystyniny snímky efektivně 
doplňují vystřižené rastrované obrázky  
z erotických magazínů, které v domě 
zůstaly, či sošky nahých žen. 
Fotografie předmětů typických pro 
českou společnost vystavuje Daniel 
Hušták v souboru Čechy Čechům. Na 
jednoduchém bílém pozadí zazname-
nává konkrétní věci – přímočaře a bez 
zbytečné poetiky. Konceptuální je také 
soubor Andrey Malinové Mrtvá žába. 
Ukazuje smrt jako přirozenou součást 
všedního dne. Mrtvá žába, zabitá 
moucha, potrava, pravé kožichy, které 
oblékáme. 
Nejvýraznější zastoupení dostala v 
Domě U Černé Matky Boží portrétní 
fotografie. Dorota Holubová ve svém 
Atlasu žen dlouhodobě sleduje život 
týraných žen. Fotografie jsou záměrně 
rozostřené, aby tak autorka chránila 
identitu postižených. V oblasti 
autoportrétu vyniká Martin Faltejsek. 
Jeho tvorba z roku 2016 nese název Stav 
beztíže a je niternou výpovědí o silném 
prožitku, který je patrný na každé 
fotografii. Krzysztof Racoń řeší v 
souboru Vy jste Angličan problematiku 
života ve španělském městě Alicante. 
Silnou dávku exprese namíchal do své 
tvorby Bartlomiej Krezolek. Cyklus 
Child Inside odráží vnitřní strach, který 
si neseme do dospělosti z dětství. 
Procítěný je i příběh Krzysztofa 
Gołucha V práci, působící tak trochu 
přízračně. Autor fotografuje handicapo-
vané lidi zaměstnané v hotelu v 
Katovicích. Sleduje jejich každodenní 
život. Vymezuje se ale vůči tradičnímu 
zobrazování postižených a nad to 

využívá velice dobře práci s přirozeným 
světlem. Výsledkem jsou nádherné 
fotografie, reálné a přitom snové. 
Zuzana Veselá portrétuje pražské herce 
na jednoduchém šedém pozadí. 
Decentní barevné kombinace kontras-
tují s oduševnělými výrazy fotografova-
ných. Další sérií jsou portréty dvojice 
Hany Connor a Filipa Jandourka  
z Bangladéše. Zaměřili se na lidi žijící  
a pracující v děsivých podmínkách 
slumů hlavního města Dháky. Nasví-
cené portréty vznikaly za soumraku, 
aby vynikl kontrast lidí v jejich 
prostředí. Ondřej Žižka fotografoval 
osoby, které ho nejvíce ovlivnily. Stavěl 
je před bílé pozadí a oblékal do bílých 
uniformních šatů, aby diváci soustředili 
pozornost na tvář fotografovaného. 
Soubor nazval Monumenty. Snímek  
v podobném duchu vystavuje také 
Roman Franc. Ukázka je ze souboru 
House of Essens. Unikátní projekt s 
názvem Portrét provincie představuje 
Jacenty Dędek, dokumentující po šest 
let obyvatele malých měst po celém 
Polsku. Autor vydal stejnojmennou 
knihu Portret prowincji. 
Rafał Klimkiewicz zpracovává téma 
domácího násilí v cyklu Dobrý zlý dům. 
Fotografie jsou inspirované skutečnými 
událostmi, které se dějí ve zdánlivě 
normálních domácnostech. Autentic-
kou podívanou do nočních klubů pro 
teenagery předkládá Pavel Kopřiva  
v souboru Moravské noci. Pestrou 
přehlídku autorů zakončuje Jan 
Pecháček sérií Pakul. Zve nás do Paláce 
kultury v Praze. Do prostoru Kongreso-
vého centra dosadil modely ztvárňující 

delegáty sjezdu Komunistické strany 
Československa. Ti umocňují přítomné 
prázdno a absurditu. 
V druhé části expozice najdeme 31 
nezapomenutelných absolventů, každý 
z nich je představen jednou fotografií. 
Jmenovitě: Andrej Balco, Matěj Třešňák, 
Tomáš Hliva, Karel Poneš, Evžen Sobek, 
Marcin Giba, Dereck Hard, Dita Pepe, 
Svatopluk Klesnil, David Turecký, Libor 
Fojtík, Bára Prášilová, Branislav 
Štěpánek, Tomáš Pospěch, Miroslav 
Zeman, Rafał Milach, David Macháč, 

Daniel Poláček, Martin Wágner, Irena 
Armutidisová, Petr Hrubeš, Anna 
Gutová, Gabriel Fragner, Jiří Křenek, 
Jaroslav Kocián, Jolana Havelková, 
Robert Kiss, Barbora Kuklíková, Dušan 
Kochol, Jan Mahr, Václav Vašků, 
Kristýna Erbenová. Mnoho dalších 
absolventů je zastoupeno v sousední 
ozvučené slideshow.
Sestavit jubilejní retrospektivu, 
dovolující představit jenom zlomek 
toho nejlepšího, co Institut tvůrčí 
fotografie nabízí, bylo pro kurátory jistě 

velkou výzvou. Jak je vidno, úkolu se 
zhostili dokonale.

Michaela Kročáková
fotografka

Bára Prášilová | Bez názvu  | 2018 Rafal Milach | zo série Winners  | 2014 Roman Franc | z cyklu House of Essens  | 2016

Roman Vondrouš | z cyklu Masopust  | 2017
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Výsledky spolupráce Lukáše Jasan-
ského a Martina Poláka, datující se již 
od roku 1986, jsou v téměř dokonalém 
souznění s principem média, které 
používají: jsou zdánlivě evidentní, ač v 
sobě často nesou silný podvratný, často 
až spiklenecký podtext, který radikálně 
zpochybňuje a přehlušuje prvotní 
čitelnost jejich prací. Za výchozí princip 
jejich tvorby tak můžeme označit 
napětí mezi způsobem podání  
a námětem.

Zatímco jejich práce s klasickým 
fotografickým médiem je z technic-
kého hlediska bezchybná a náročná, 
velkoformátová technika ve spojení s 
černobílým materiálem jsou typickými 
znaky umělecké fotografie, hlavním 
zdrojem onoho napětí je povětšinou do 

protikladu postavená nelogičnost, 
nejasnost či banalita fotografovaných 
námětů. Právě skrze toto gesto dávají 
zprůhlednět oné nevinnosti fotografie, 
která je výhružná a nicneříkající,  
a přitom svádivá a zábavná.

Specifický charakter tvorby Jasanského 
s Polákem je z velké části definován 
právě dvojdomostí jejich autorského 
ega. Kolektivní autorský princip  
a společná identita nejsou určovány 
racionálním rozvrhem a plánem, ale 
spíše nezávaznou hrou. Jejich způsob 
prezentace by bylo možné přirovnat  
k tajné hře, do níž jsou zcela pohrou-
ženi a jejíž pravidla znají jen oni sami. 
Tak se jejich tvorba vyznačuje silnou 
esoteričností, často neprůhlednou  
a záhadnou, stejně jako parodickou  

a zábavnou. Lze říci, že Jasanský s 
Polákem si v podstatě vymysleli vlastní 
jazyk, kterým mluví mezi sebou  
a druhé nechávají, aby se mu pokusili 
porozumět. A ač to může znít banálně, 
základní motivací a motorem jejich 
práce je především vzájemný dialog, 
objevování skrytých možností toho, co 
ještě dává či nedává význam ve 
vzájemné komunikaci dvou různoro-
dých osobností. Naštěstí pro diváky tak 
mimoděk vzniká přístup, který lze 
označit za zřejmě nejsušší humor  
v české fotografii. Snímky Jasanského  
a Poláka ostatně často připomínají 
obrazy z učebnice cizího jazyka, jsou to 
obrazy ze světa, který mluví jinou řečí. 
Jejich vztah k publiku přitom připo-
míná vypravěče, který pokud nás 
omráčí prvním vtipem, pak je nemožné 

nesmát se těm dalším – a naopak. Zdá 
se, že právě toto spiklenectví je pro 
autory klíčovým momentem, který jim 
zároveň dovoluje postupovat dál. Dalo 
by se říci, že kdo pochopil jednu jejich 
fotografii, pochopil všechny (i ty zatím 
nerealizované), jakoby jejich snímky 
byly polopropustným zrcadlem smyslu 
fotografie, Alenčiným zrcadlem do říše 
beze smyslu, v níž je proto možno 
bloudit libovolně dlouho. 

Základním výrazovým prostředkem 
Lukáše Jasanského a Martina Poláka 
jsou fotografické cykly, v nichž je 
využíváno opakování, sériovost či 
element archivu. Vyjadřují se koncep-
tuálním typem fotografie, který je 
postaven na typologických řadách, 
paradoxech fotografického zobrazení a 

performativním charakteru společné 
tvorby. Ačkoliv tematické rozpětí jejich 
tvorby sahá (posuzováno podle 
klasických fotografických kategorií) od 
sociální reportáže přes krajinnou 
fotografii až k zátiší, princip jejich 
cyklů je v podstatě tentýž. Všeprostu-
pující ironie a absurdní humor (dead 
pan) této autorské dvojice vypovídají 
nejen o vlastnostech fotografického 
média, ale i o životě ve východní Evropě 
posledních dekád. Tematicky se 
dotýkají nejrůznějších fenoménů a 
reliktů postsocialistických zemí, ale v 
obecnější rovině historie a plynutí času 
vůbec.

Pavel Vančát

Arkadiusz Gola je neoddělitelně spjatý se svým rodným Horním 
Slezskem. Krajem, v němž se po staletí prolínaly polské, české, 
německé a rakouské vlivy, který prošel bouřlivou historií a zažil  
rozmach i úpadek těžkého průmyslu. Krajem, kterému  se pro jeho 
hornický charakter říká Černá země. Krajem, který Gola už tři dese-
tiletí systematicky zobrazuje ve svých fotografiích nejenom jako 
černý, ale jako černobílý, protože ukazuje i pozitivní změny, které 
přinesla tři desetiletí po pádu komunistického režimu. Na jeho 
syrových černobílých snímcích vidíme nejenom zdevastovanou kra-
jinu s haldami připomínajícími měsíční krátery, zavřené doly a 
továrny, zaplivané hospody, opilce spící na ulici nebo na nádraží, 
ale také lidi, kteří touží po kráse a neustále dekorují svoje domy kvě-
tinami a soškami Panny Marie. Děti, pro něž se haldy staly hřištěm 
plným dobrodružství. Ženy z dolů, jimž se i přes těžké podmínky, 
ochranné přilby a pracovní kombinézy podařilo zachovat něco ze 
svého půvabu. Sousedy z dělnické kolonie, kteří se na rozdíl od vět-
šiny obyvatel z paneláků scházejí, společně se baví, jedí a pijí.
Autor není idealista, nezřídka nekompromisně zachytí i to, co je 
povrchní a prázdné, ale z jeho snímků vnímáme příznačnou úctu 
k lidem. Golův styl postupně přechází od klasického humanistic-
kého dokumentu k subjektivnějšímu pojetí dokumentární fotogra-
fie s velkým prostorem pro obrazové symboly. V jeho fotografiích 
je důležitý podtext, který je otevřený vlastní interpretaci diváků. 
Opakující se výjevy, ale i zachycené banální situace, se často stávají 
metaforami zásadních vlastností života.
Z Golových fotografií vyzařuje respekt k lidem, kterým se v součas-
ném komerčním světě nepovedlo příliš prosadit. Tito lidé jsou často 
zachycení v nejobyčejnějších okamžicích každodenního života. 
Hrdinové těchto snímků často žijí ve velmi nepříznivých podmín-
kách. Mohli bychom očekávat, že na záběrech budou lidi smutní, 

zklamaní, propadlí do hlubin deprese. Gola nás však uvádí do světa, 
ve kterém je člověk sice zbaven jakékoliv šance na dosažení tzv. 
„životního úspěchu“, ale i přesto dokáže ve svém životě najít velmi 
hluboko ukryté hodnoty. Jako starší paní s natáčkami na hlavě  
a s optimistickým úsměvem na tváři, sedící v kuchyni svého bytu 
vyzdobeného plastovými květinami. Tento úsměv nám může při-
padat trochu nepatřičný, protože si neumíme představit, jak si  
v takových podmínkách může udržet ještě pozitivní přístup  
k životu. Naše hrdinka nám však dokazuje, že to je nejen možné, 
ale i nezbytné. Pro štěstí totiž neexistují objektivní podmínky, ale 
pouze naše schopnost vnímat radost ze všech těchto malých nená-
padných okamžiků, ze kterých se náš život skládá. 
Hrdinové snímků Arkadiusze Goly jsou lidé, kterých se nikdo nep-
tal, kde a kdy by se chtěli narodit, ale kteří musí žít na místě a v čase, 
jenž spíše přeje degradaci než rozkvětu lidské osobnosti. Vymykají 
se jednoduchému a stereotypnímu hodnocení a dovedou najít i v 
těch nejméně příznivých podmínkách odpověď na otázku, jak 
důstojně a s pocitem smysluplnosti svůj život prožít. Fotografie 
Arkadiusze Goly nám pomáhají vážit si lidí, kterým nebylo dáno 
zažít „životní úspěch“, ale kteří nám ukazují, jak bojovat o obyčejný 
pocit smyslu a hodnoty vlastního života. Je to pro nás velmi cenná 
lekce, na kterou bychom si měli vzpomenout vždy, když se nám 
zdá, že už dál nemůžeme a že je náš život příliš těžký. Stačí přitom 
jen pohlédnout na Golův snímek zachycující starší paní v natáč-
kách a oplatit ji její upřímný úsměv. 

Výstava bude otvorená v rámci 30.ročníka festivalu Mesiac fotogra-
fie v Poľskom inštitúte v Bratislave

Vladimír Birgus a Michał Szalast

P O R T F Ó L I O

ARKADIUSZ GOLA

ČERNOBÍLÁ ZEMĚ

R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

LUKÁŠ JASANSKÝ A MARTIN POLÁK
Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) patří k nejuznávanějším současným  
českým fotografům.

z cyklu Fotografie Lukáša Jasanského a Martina Poláka | 2013

Swietochlowice   | 2000
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Zabrze   | 2010
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TONO STANO 
Setoznámy slovenský fotograf  

po dlhej dobe vystavuje  
v Bratislave

Názov: Tono Stano
Miesto: Galéria White & Weiss 
Contemporary Art v Bratislave
Dátum: 9. 9. – 23. 10. 2020

Prierezom z vyše 30-ročnej tvorby sa 
Tono Stano prezentuje v bratislavskej 
White & Weiss Gallery. 
 Jeden z najvýznamnejších súčasných 
slovenských fotografov vo svete po 
štúdiách na pražskej FAMU ostal žiť a 
pôsobiť v českej metropole. Tam 
nadviazal na štúdiá fotografie zo 
známej bratislavskej ŠUP-ky a s 
niekoľkými spolužiakmi sa stal 
výraznou súčasťou mladej progresívnej 
skupiny Slovenská nová vlna, ktorá 
veľmi ovplyvnila scénu československej 
umeleckej fotografie novou energiou, 
hravosťou a imagináciou najmä v 
inscenovanej tvorbe.        
Rodák zo Zlatých Moraviec (1960) sa 
dlhodobo venuje figurálnej fotografii, 
kde dominuje nahé ľudské telo. No nie 
sú to prvoplánové ženské akty. 
Premyslenou kompozíciou i pomocou 
svetla odhaľuje krásu tela, jeho 

zmyselnosť, nové línie a nečakané 
tvary. „Ženské telo je pre mňa veľká 
inšpirácia. Zámer si nakreslím a potom 
ho realizujem. Tak ako v prípade 
fotografie Zmysel, je tam 90 % čiernej 
plochy a 10 % bielej vyjadruje zmysel,“ 
na vernisáži výstavy Stano v rozhovore 
dvom novinárom zdôvodnil vznik 
svetoznámeho záberu. Autor ním vošiel 
do dejín svetovej fotografie, keď 
uznávaný americký kurátor William  
A. Ewing si ju v roku 1994 vybral na 
titulku prestížnej antológie The Body 
(Telo), ktorá mapuje históriu fotografie 
ľudského tela. Uznaním výnimočnosti 
tejto fotografie je aj zaradenie na plagát 
amerického filmu Showgirls (réžia  
Paul Verhoeven, 1995).      
Stano vošiel i do dejín bratislavského 
Mesiaca fotografie, kde dvakrát 
vystavoval a jeho dielo Čakanie na 
pohladenie bolo súčasťou plagátu  
a katalógu (1996). V našom hlavnom 
meste dlhé roky nevystavoval, a preto je 
stretnutie s jeho tvorbou vzácnou 
príležitosťou. Okrem uvedených 
fotografií početní návštevníci na 
vernisáži spoznali a ďalší majú 
možnosť vidieť výber od záberu 
Fyzický akt (1988) až po tohtoročnú 
fotografiu V tme. Medzitým vznikli 
vystavené diela Logo nádeje, Dole, 
Hore, Kaplnka, Ženy odmietajú bielu, 

Dokumentácia sľubu, Pramene moci, 
Kto sme?, Posledné pomazanie či Muž 
v ráme. Viaceré z nich sú veľkoplošné.       
„Keď v 80-tych rokoch Stano študoval 
na FAMU, boli v Československu tri 
vysoké umelecké školy so štúdiom 
umeleckej fotografie. Dnes na 
rovnakom území je skoro 30 umelec-
kých škôl a ročne fotografiu skončí vyše 
500 absolventov. Technologická doba 
priniesla zrazu presvedčenie, že fotiť je 
ľahké. To pred desaťročiami zname-
nalo mať tému, objekt, rozumieť 
kompozícii, správne nastaviť clonu  
a čas, mať v aparáte film s primeranou 
citlivosťou a po fotení namiešať 
chemikálie na vyvolanie a ustálenie 
filmov, fotiek a neotráviť sa nimi, 
následne stráviť hodiny pri červenom 
svetle v tmavej komore. Dnes je fotenie 
jednoduchý úkon – kliknúť na ikonku  
v mobile,“ na otvorení výstavy 
pripomenul zabudnutú dobu galerista 
Pavol Weiss. Zároveň dodal, že Stano 
nie je a nikdy nebol komerčný fotograf, 
no záujem o jeho diela je až komerčný. 
„Nechodím po galériách aby ma 
vystavovali, ale keď ma vyzvú, rád 
ponuku prijmem,“ skromne povedal 
autor.      

Pavol Erdziak, publicista

VALÉRIA 
ZACHAROVÁ 
oslávila životné jubileum výstavou 

o stromoch

Autorka fotografií: Valéria Zacharová, 
Autor filmu: Henrich Bródy
Názov: Mea natura picta
Miesto: Kamenná sála Galérie Umelka 
v Bratislave
Dátum: 19. 8. – 6. 9. 2020
Kurátorka výstavy: Veronika Marek 
Markovičová

Fotografka Valéria Zacharová si 
pripomenula svoje významné životné 
jubileum výstavou v bratislavskej 
Umelke. Jej názov Mea natura picta 
prezrádza prírodnú tematiku. Kto 
autorku pozná, vie, že stromy a ďalší 
živý či neživý prírodný svet okolo nás 
patria k jej obľúbeným objektom.
„Napriek jubileu nie je to retrospektíva 
tvorby, autorka vzdáva poctu krajine, 
nie sebe. I keď je širokospektrálnou 
fotografkou, v tejto komornej výstave 
nám otvára svoju obrazovú krajinu,  
z tvorby vybrala práve strom. Bude to 
zrejme aj tým, že dozrela do veku, kedy 
si to môže dovoliť. Našla si súputníka,  
s ktorým ma veľa styčných bodov, 
kameraman Henrich Bródy vytvoril 
filmovú poému s použitím Valériiných 
fotografií,“ na vernisáži povedala 
kurátorka výstavy Veronika Marek 
Markovičová.          

Fotiť stromy je banálne a tomuto 
motívu neodolá takmer žiadny 
fotografujúci nadšenec. Najmä teraz v 
digitálnej ére, keď každý majiteľ mobilu 
sa považuje za fotografa. Pri pre-
chádzke parkom či lesom nacvaká 
stovky záberov. Doma potom skúma, 
prečo to fotil, a vyhadzuje obrázky, 
keďže ho to nič finančne nestojí, lebo 
nepoužil žiaden materiál. To v ére 
kupovania filmov by musel dlhšie 
uvažovať nad každým vyfoteným 
políčkom.         
Aj keď Valéria Zacharová tiež loví 
digitálne zábery, premýšľa a verí, že  
i stromy majú svoje príbehy, preto 
hľadá v nich rôzne výpovede. Vidí na 
nich ľudskú tvár, oko, postavu, vidí, že 
niektoré stromy plačú diamantami, iné 
majú kôru zatečenú smolou v podobe 
kvapľov, po ďalších akoby v zástupoch 
smerom hore putovali mravce. Na 
povrchu stromov je rôzna abstrakcia  
a iné umelecké zobrazenia. Fotografku 
upútali aj vodou opracované okrúhle 
kamene či štyri okresané a zrezané 
kmene stromov pôsobiace z diaľky ako 
vysoké komíny v prírode.        
„Na stromoch môžete vidieť, čo chcete. 
Sú to reálne zábery fotené na Sloven-
sku a v Austrálii, kde som bola 
prekvapená, že aj tam majú pomaľo-
vané stromy. Z asi 24 000 záberov som 
vybrala vystavených 35 fotografií. Z 
nich urobil kameraman krátky 
umelecký strihový film a pridal tri 
reálne zábery skupiny stromov z lesa,“ 
pre Fotonoviny prezradila autorka.     
V rodnej Bratislave Valéria Zacharová 
(1950) študovala odbor fotografia na 

ŠUP-ke (1965 –  1969), kde neskôr 11 
rokov vyučovala, a na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Komenského 
učiteľstvo a vychovávateľstvo (1985 
–  1988). Od začiatku štúdií sa stále 
venuje dokumentárnej, reportážnej, 
reklamnej a portrétnej fotografii. Od 
roku 1969 spolupracovala s redakciami 
a vydavateľstvami Mladý svět, Život, 
Pyramída, Encyklopédia Slovenska, 
Bedeker zdravia, ČSTK, STV, Pressfoto. 
Fotografovala špeciálne olympiády pre 
Humanitnú radu, spolupracovala so 
Slovenskou akadémiou vied, Sloven-
skou filharmóniou, Mestskou správou 
pamiatkovej starostlivosti. V rámci 
aktivít agentúry Photodesign pracovala 
v oblasti fotografie a grafického dizajnu 
pre mnohé firmy na Slovensku a v 
Čechách. Od roku 1981 je členkou 
ZSVU, sekcie fotografie, dnešného 
Združenia profesionálnych fotografov, 
a od roku 2002 patrí do Syndikátu 
slovenských novinárov. Na Bienále 
Forma získala cenu Slovenskej 
výtvarnej únie (2015).
Bratislavčan Henrich Bródy (1961) je 
absolvent Filmovej a televíznej 
dokumentárnej tvorby Vysokej školy 
múzických umení (1994). Pracoval ako 
asistent kamery, kameraman a režisér 
pre Slovenskú filmovú tvorbu a 
Spravodajský film (1981 –  1992), potom 
si založil produkčné štúdio HB Film. V 
rokoch 1993 –  1996 pedagogicky pôsobil 
na ŠUP-ke, kde začal spolupracovať s 
Valériou Zacharovou.  

Pavol Erdziak
publicista

Valéria Zacharová | zo série Nechajte stromy rozprávať | 2015 –2017

Tomo Stano | Kaplička | 2018

Slezská Ruda | 2010

Zabrze | 2011
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FENOMÉN:  
SOM ONLINE, 
TEDA SOM
 
 
Fotografia dobyla svet. V momente, keď 
nástroj pre vznik fotografie bol zabudo-
vaný do našich mobilných zariadení, je 
nám bližší ako akýkoľvek iný technolo-
gický výdobytok. Bez obrazu sa 
nepohneme a ani si nevieme predsta-
viť, čo by bolo, keby nevznikali 
duplikáty reality. Fotografia už nie je 
tým, čím bola na svojom počiatku, jej 
forma aj obsah sa premenlivo menia 
spolu s nami. Signifikantne, aj keď to 
nebol jediný veľký míľnik v dejinách 
fotografie, ovplyvnili využitie tohto 
média sociálne siete. 
Vďaka sociálnym médiám, menovite 
platforiem Snapchat, Facebook a 
následne Instagramu, prišli nové 
zákutia fotografie. Sociálne médiá ako 
také sú dnes založené na vizuálnej 
atraktivite, ktorá podporuje rast 
aktivity užívateľov a v konečnom 
dôsledku aj profit. Martin Hand nazval 
tento nový fenomén „social media 
photography/image“, kde sa stretáva 
fotografia a sociálne médiá a vytvárajú 
spoločný nový bod vo vizuálnom svete.
 
Tento komplexný fenomén sociálnych 
médií a jeho spojitosť s fotografiou sme 
prebrali s fotografmi na súčasnej 
slovenskej scéne – odpovedajú Diana 
Takácsová, Peter Dobiš a Jozef Sedlák.
 
Diana Takácsová je slovensko-maďar-
ská fotografka momentálne fungujúca 
v Bruseli. Sociálne médiá považuje za 
nástroj demokratizácie. „Je to nástroj, 
vďaka ktorému máme prístup k 
autentickým hlasom naprieč regiónmi 
sveta, divák sa tak vie ľahšie vymaniť zo 
stereotypného a orientalistického 
zobrazovania alebo vie načúvať 
hlasom, ktoré stále nemajú dostatočný 

priestor.“ Ako príklad uvádza instagra-
mové účty @everydayafrica a @
womenphotograph. Zaužívané vzorce o 
menej známych miestach, ktoré 
spomína Dia Takácsová, vznikli za čias 
koloniálnej fotografie, ktorá bola 
využívaná práve na zdôrazňovanie 
odlišnosti napríklad afrického 
kontinentu v negatívnom svetle. Dnes 
tak sociálne médiá ponúkajú priestor 
tieto stereotypy búrať. Ostáva pravdou, 
ako pokračuje Diana, „že vďaka 
sociálnym médiám (a rôznym 
iniciatívam a kampaniam) sa zvyšujú 
štandardy etiky fotografie či zodpoved-
nosti za reprezentáciu“. Okrem iného 
vníma aj negatívnu stránku tohto 
obsiahleho fenoménu: „´scrollovaním´ 
nových príspevkov na Instagrame alebo 
nekončiacim prehľadom správ na 
Twitteri vie nepozorný užívateľ stráviť 
dlhé hodiny. Na vizuálnej platforme, 
akou je Instagram, pribúda vďaka 
záplave fotografií či ilúzií dokonalosti 
aj nátlak na tvorbu, reakcie či častú 
publikáciu – tej koniec koncov 
napomáha aj algoritmus. Pri tomto je 
pre mňa dôležité odpútať sa od 
´očakávaní´ a platformu vnímať ako 
nástroj sebavyjadrenia, kde zároveň 
svoj ´konzumentský´ čas zameriavam 
na podstatné veci.“
 
Peter Dobiš analyzoval pozíciu 
sociálnych sietí z biznisového hľadiska. 
„Sociálne platformy a siete od svojho 
vzniku neustále posilňujú svoje 
postavenie a vplyv v mediálnom a 
biznis prostredí. Facebook sa vypraco-
val na jednu z top 10 firiem v rámci 
amerického indexu S&P 500. Má 
enormný vplyv na celosvetový obchod a 
politiku s cca 2,7 miliardami aktívnych 
užívateľov.
Čo to znamená pre fotografov? Záleží 
na cieľoch, ktoré má daný fotograf  
v stratégii, ktorú bude aplikovať.  
V prípade, že mu ide primárne  
o presadenie sa v komerčnom 
priestore, bude pre neho nevyhnutné 
byť aktívny na sociálnych platformách, 

ponúkať vysoko kvalitný obsah, ktorý 
nebude repetitívny, pretože v záplave 
miliónov ďalších fotografov v opačnom 
prípade zanikne, respektíve nezaujme.“ 
Podobný scenár budú podľa Dobiša 
riešiť svetové fotoagentúry: „Pokiaľ sa 
neprispôsobia novej dynamike 
sociálneho a obchodného priestoru  
a zároveň ´novému normálu´ po 
COVID-19, presunú aktivity on-line  
a nebudú si novými inovatívnymi 
spôsobmi budovať značku, je možné, 
že budú bojovať o prežitie. Agentúra 
VII začala zaujímavým spôsobom 
ponúkať aj bezplatné online prednášky 
a diskusie a myslím, že sú dobrým 
príkladom toho, ako v súčasnosti 
efektívnym spôsobom budovať sieť 
zákazníkov.“ Dokumentárny fotograf 
Peter Dobiš sa prezentuje na sociálnych 
sieťach minimálne až vôbec. Pri 
vyhľadávaní jeho mena natrafíte na 
fotografie, ktoré spomínajú meno 
fotografa a na svojom instagramovom 
účte má pár príspevkov. Poukazuje aj 
na inú perspektívu – ako príklad 
spomína Jamesa Nachtweya, ktorý je 
pre neho „aktívnou legendou“. Podľa 
jeho slov: „Do dnešného dňa [Nach-
twey] produkuje špičkovú robotu, 
získava ocenenia. Má takú silnú 
značku, že sa nepotrebuje neustále 
predávať a ´vnucovať´ prostredníc-
tvom sociálnych sietí,“ pričom do nich 
prispieva sporadicky a cielene.
 
Jozef Sedlák, pedagóg a fotograf, ktorý 
si zažil aj obdobie bez online sveta, ale 
aj prechod k súčasnému stavu, 
nevníma sociálne médiá ako konkuren-
ciu k ostatným prezentáciám  tvorby 
(akými  sú výstavy, prezentácie, 
workshopy a pod.). V tomto momente 
sa venuje historickej štúdii o Združení 
fotoamatérov YMCA Bratislava z 30. až 
40.  rokov 20. storočia. „Fotokluby si 
posielali navzájom okružné fotogra-
fické mapy doplnené o krátke kritické 
obrazové analýzy. Každý autor mal 
možnosť fyzicky ohmatať, dotknúť sa  
a ovoňať ručne zväčšenú fotografiu, a 

zároveň byť efektívne informovaný o 
tvorbe relatívne veľkého počtu 
fotografov – kolegov. Rotácia mala 
odbornú garanciu, časový plán  
a pravidlá. Táto filozofia komunikácie 
mi veľmi pripomína komunikačný 
systém sociálnych sietí, s tým rozdie-
lom, že uzurpovanie si pravdy 
sociálnych sietí (normatívu a interpre-
tácie) – čo je umenie a čo nie je – sa 
rovná samoamputácii akéhokoľvek 
významného (kvalitného) umeleckého 
diela zverejneného na internete, ktoré 
nemusí byť pochopené a akceptované.“
Sociálne médiá vo všeobecnosti však 

vníma pozitívne, pretože sú „vo veľkej 
miere schopné saturovať a suplovať 
hlavné médiá pri propagácii, zverejňo-
vaní aktivít akéhokoľvek druhu. Je to 
najrýchlejší komunikačný kanál, 
lineárne a cielene vie efektívne 
personalizovať obraz (informáciu) a 
šíriť ho smerom k verejnosti.“ Sedlák 
tiež nachádza spor v momente social 
media image: „Pre digitálnu fotografiu 
(obraz) je to ideálna platforma na 
šírenie, ktorá je však nestabilná 
anonymitou prijímateľa. Nestabilná je 
aj vývojom v súvislostiach s kultúrnou 
mentalitou a technológiami. Sociálne 
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Obsáhlý katalog internacionála 
Antonína Kratochvíla (1947) vyšel k 
stejnojmenné retrospektivě v Galerii 
hlavního města Prahy (12. 6. – 18. 10. 
2020). Monografická publikace člena 
spolku 400 ASA zahrnuje více než dvě 
stovky fotografií. V členitém stře-
dověkém Domě U Kamenného zvonu 
obohatilo prohlídku pět projekcí. 
Zčásti běželo o dynamizování 
Kratochvílových statických snímků, 
zčásti o dokumentární videa. V 
krajním případě pak o inscenovanou 
pohybovou kreaci, jíž tvůrce doda-
tečně reagoval na mučení Iráčanů 
vojáky USA ve věznici Abú Ghrajb. Na 
opačném pólu zpřístupnil knižně 
nesnadno doložitelné okolnosti 

objednávek, vzniku a původního užití 
reportáží: archivní televizní relace o 
zakázce nadace Red přibližuje jeho 
fotografickou misi ve věci nemajetných 
Afričanů postižených AIDS. 
Exponáty a knižní reprodukce 
předvádí Kratochvíl v černobílé škále i 
tehdy, zveřejňoval-li je v minulosti v 
pestrých barvách. Kurátorka Pavlína 
Vogelová rozdělila podívanou do čtyř 
kapitol: Člověk a příroda, Člověk a 
konflikt, Válka, Člověk a vize. Katego-
rie však nesedí: mnohé náměty by 
mohly sehrát podobně spekulativní roli 
v jiném z oddílů, než jaký jim byl 
monografickým svazkem i výstavou 
přiřčen. Závěrečná pasáž je 

nefunkčním setkáním baletu Národ-
ního divadla s portréty nejrůznějších 
osobností. 
Rozmanité záběry propojuje především 
expresivita vidění. Nezúročila by tudíž 
editorka desítky let dokumentaristova 
nasazení v planetárním měřítku ještě 
lépe, kdyby bez rozptylování planým 
tematizováním uvedla do prvního 
plánu divácké pozornosti zcela 
důsledně Kratochvíla? Vždyť ani za 
svrchovaným autorem strhujících 
obrazů by motivace fotografování 
nezapadla! 

Josef Moucha
fotograf a publicista

média pre tieto protiklady (instantnosť 
–  povrchnosť) nepovažujem za 
najdôležitejšiu komunikáciu s 
publikom.“ Podľa Jozefa Sedláka 
fotografický obraz „má svoje ´múdrosti 
aj svoje bláznovstvá´ (R. Barthes), ktoré 
sa niekedy nedajú sprostredkovať 
virtuálne“.
 
Na záver sme sa našich troch respon-
dentov pýtali, čo by mala nastávajúca 
generácia určite vedieť o prezentácii na 
sociálnych sieťach.
 
Dia Takácsová radí: „Sociálne médiá  
v súčasnosti nie sú už len zdrojom 
zábavy, ale aj naozajstným profesionál-
nym priestorom. Ako také môžu byť 
skvelým nástrojom na zviditeľnenie sa, 
nadviazanie kontaktov, poodhalenie 
procesov či myšlienkového sveta.“ 
Takácsovej online prítomnosť 
pozostáva nielen z vlastnej prezentácie 
svojej práce, ale dôležitý je pre ňu 
prehľad, impulzy na ďalšie vzdelávanie, 
kontakty a prepojenie rôznych oblastí. 
„V každom prípade je to taký ´piesoček 
každého z nás´, ktorý sa dá využiť 
efektívne. Sociálne siete však rozhodne 
nie sú všetkým –  aj tu platí tvrdenie 
„dobrý sluha, zlý pán“. Niekedy je ich 
lepšie odložiť úplne.“
 
Peter Dobiš pracuje na dlhodobých 
osobných projektoch a jeho osobný 
postoj by mohol byť zaujímavou 
stratégiou v profesijnom živote: 
nevyužíva Facebook, na Instagram 
prispieva sporadicky, kde má užší kruh 
ľudí – väčšinou domácich a zahranič-
ných fotografov a kamarátov, ktorých 
sleduje,  chce si udržať prehľad a 
kontakty. Aj preto, že sa fotografiou 
neživí, si mohol nastaviť svoje 
fungovanie tak, aby nebol závislý na 
sociálnych platformách a „mohol sa 
sústrediť na fotografiu [a dlhodobé 
projekty], a nie na budovanie portfólia  
a brandingu v online priestore.“
 
Podľa Jozefa Sedláka by všetky 
generácie mali byť ontologicky 
otvorené novým komunikačným 
formám. „Veľmi rýchlo sa mení [systém 
virtuálneho sveta] a v pluralite 
komunikačných a interpretačných 
schém je problém s ukotvením.“ Za 
problematickú považuje „stádovitosť, 
krehkosť, a zároveň závislosť súčasnej 
generácie na imperatíve ocenenia  
a stále očakávaného oceňovania.“ 
Odporúča teda kritické myslenie, ktoré 
je podľa neho nevyhnutné pre zdravú 
psychohygienu kohokoľvek. „Nemali by 
sme tak intenzívne prežívať parafrázu 
Descartesovej myšlienky: „Myslím, teda 
som“ na „Som online, teda som“.
 

Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

 
Diana Takácsová / diatakacsova.com / 
IG @diatakacsova
Peter Dobiš / peterdobis.weebly.com / 
IG @dobis.peter
Jozef Sedlák / sedlakjozef.com / IG @
foto_sedlak
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Fotorubriky v slovenských 

časopisoch 1030 – 1938

Dôležitou vývojovo-edukačno–formač-
nou líniou pre komunitu fotoamatérov 
na Slovensku – zahrňujúcou obdobie 
20. – 30. rokov prvej Československej 
republiky –  sa stali foto-rubriky 
vychádzajúce pravidelne (nepravi-
delne) vo viacerých slovenských 
periodikách ako Vesna (1930 – 1932), 
Ruch bratislavskej Ymky (1934 – 1937), 
Slovenský hlas (1938), Nový svet (1935 
– 1937). V súvislosti s možnosťami 
publikačnej činnosti si treba uvedomiť, 
že fotoamatéri na Slovensku mali 
minimálny priestor  komunikovať  
medzi sebou na stránkach periodickej 
tlače, respektíve prostredníctvom 
odborných časopisov venujúcich sa 
výchove a prezentovaním fotoklubov či 
jednotlivých autorov–fotoamatérov. Do 
roku 1930 to boli v podstate len 
príležitostné články a informácie, i keď 
o ilustračnú fotografiu mali časopisy 
veľ¬ký záujem. Pravidelnosť a jasnejšiu 
koncepciu foto-rubrík evidujeme až po 
roku 1932 a môžeme ju pripísať 

obojstran¬nému záujmu. Pre fotokluby 
na Slovensku združené vo SČSKFA 
existoval v rámci Česko–Slovenska 
prakticky len jeden časopis vychádza-
júci v Prahe – Fotografický Obzor. 
Časopis celé dve dekády reprezentoval 
zväzový orgán s dôležitou organizač-
nou a metodickou úlohou, predovšet-
kým pre menej zdatných a pasívnejších 
slovenských fotoamatérov. Na druhej 
strane prístupnosť a možnosti 
publikovania v časopise pre sloven-
ských autorov nebola samozrejmosťou, 
vyvíjala sa postupne v čase a predstavo-
vala skôr individuálne iniciatívy 
jednotlivcov presadiť sa v odborne 
vyspelom zázemí českých fotoamaté-
rov. Medzi Slovákmi, ktorí sa presadili  
nielen v organizačnej štruktúre Zväzu, 
ale aj odbornými článkami a fotogra-
fiami boli prof. Ladislav Kožehuba (člen 
redakčnej rady F. O. 1927 – 1931) a člen 
fotoklubu YMCA Bratislava Miloš 
Dohnány (člen redakčnej rady F.O. 
1936, 1938). Prítomnosť slovenskej stopy 
na stránkach F. O. kulminovala v 
priebehu druhej polovice 30. rokov, keď 
sa objavujú viaceré rubriky v sloven-
ských časopisoch. Frekvenciu príspev-
kov (informácií, článkov, recenzií, 
ilustračných fotografií) evidujeme v 
printových médiách v priamej úmere s 
nástupom silnej generácie autorov 
Fotozdruženia YMCA v osobách Ing. 
Miloša Jurkoviča, Miloša Dohnányho, 
Viliama Malíka, Antonína Čížkovského, 
Jaroslava Horáka, Juraja Jurkoviča, 

Štefana Chmulíka, Františka Kráľa a 
ďalších. 

Vesna (1931 – 1932) – Miloš Dohnány 
začal viesť rubriky v časopise Vesna  
v roku 1931 striedavo pod pseudony-
mom D-amatér aj vlastným menom. 
Články nemali prísne analytický 
charakter, ako sa snažil uplatňovať 
napríklad v neskoršom období 
(Slovenský hlas) po absolvovaní 
večernej školy pod vedením J. Funkeho. 
Dizajn a názov rubrík bol  jednoduchý: 
„Fotografia – vedie  Miloš Dohnány, 
Bratislava II, odbor pre udržiavanie 
tratí, Filiálne nádražie“. Redakcia 
časopisu Vesna pri príležitosti 
uvedenia fotorubriky uverejnila krátku 
výzvu: „...V poslednej dobe sme 
pozorovali, že rozmáha sa nielen 
horúčka radiová, motocyklová, ale 
vôbec horúčka pestovať šport najrôz-
nejšieho druhu. Pozorovali sme a 
pozorujeme, že i fotografovanie v 
poslednej dobe sa netušenou mierou 
rozmohlo a rozmáha sa a dnes temer 
každý človek už má viacmenej dobrý 
fotografický aparát... Fotografia 
prekonáva v tejto dobe následkom jej 
spopularizovania rýchly, ale nesmierne 
zaujímavý vývoj. Kým predtým 
fotografia slúžila len k zachycovaniu 
obrazov, dnes stáva sa fotografia do 
značnej miery umením... Vesna 
porozumela týmto snahám a jediná zo 
slovenských obrázkových časopisov 
— ktorých vlastne ani niet — venovala 

sa snahám šíriť kult dobrej fotografie. 
Chce v budúcnosti sa snažiť zavedením 
fotokútiku vyhoveť požiadavkám 
moderného nového fotografického 
snaženia... vychovať dobrých fotoama-
térov a vytvoriť umeleckú fotografiu na 
Slovensku.“ (Vesna, 1931, č. 5, s. 113). 
Tematické rozhranie fotorubrík 
vychádzalo z náučného a informačného 
zámeru. M. Dohnány v rubrike „Čo 
chybý môjmu obrázku“ opakovane 
vyzvýval fotoamatérov na zasielanie 
fotografií, ktoré časopis postupne 
uverejňoval s cielenou odbrazovou 
analýzou a radami, ako sa vyhnúť 
chybám. Môžeme len predpokladať, či 
viaceré citácie a odkazy („...sledujte 
modernú fotografiu, ...podľa istých 
estetických zákonov, ktoré sú dikto-
vané vnútrom pravého umelca, ...nový 
spôsob fotografovania...,), ktoré sa 
objavovali v jeho článkoch, nereflektujú 
Dohnányho záujem o uchopenie 
moderných výrazových prostriedkov 
medzivojnovej avantgardy s princípmi 
experimentu. 

Ruch bratislavskej Ymky (1934 – 1937) 
– Stránky interného mesačníka Ruch 
bratislavskej Ymky prinášali členom a 
sympazinatom organizácie YMCA 
prierezové aktivity a dôležité organi-
začné informácie. Po prvom ročníku 
1934 – 35, ktorý vychádzal cyklostilom, 
sa vedenie rozhodlo dať časopisu 
vážnejšiu formu. Časopis zdôrazňoval 
imperatív kresťanských princípov a 

sociálnej práce s cieľom združovať a 
formovať ľudí. Redikoval ho tajomník 
časopisu, známy slovenský spisovateľ 
Andrej Plávka. V  úvode prvého čísla 
bolo uverejnené prianie: „Chceme byť 
prístupní tej kritike, ktorá posudzuje 
skutkom a nie slovom... Stĺpce nášho 
časopisu budú prístupné každému 
nášmu členovi a priateľovi“ (Ruch 
bratislavskej Ymky, ročník I.,  1934, č. 1). 
Fotorubriku fotoklubu YMCA zastrešo-
val Jozef Krůs, zástupca predsedu 
fotoklubu YMCA. V prvom januárovom 
čísle uverejnil motivačný článok pre 
členov a potenciálnych záujemcov o 
amatérske fotografovanie: „...
Fotoamatéri bydliaci v Ymk, uvítali  
s radosťou založenie klubu  fotoamaté-
rov pod názvom Sdruženie fotoamaté-
rov YMCA v Bratislave.  Riaditeľstvo 
Ymky vykonalo tým veľmi záslužný 
skutok, lebo tým získali nielen 
obyvatelia, ale i široká amatérska 
verejnosť v  Bratislave... tmavé komory 
so zväčšovacími aparátmi moderných 
typov, skrinky na pomôcky, odborná 
knižnica, okružné mapy a mnoho iných 
vecí, ktoré majú tak řečeno na dosah 
ruky, v najväčšom pohodlí... Amatér, 
ktorý je odkázaný na svoj byt a vie, čo 
znamená premeniť ho vždy pred 
prácou na tmavú komoru, ocení veľké 
výhody... Nie sa je čo diviť, že i amatéri, 
ktorí nebývajú v Ymke, pristupujú za 
členov Sdruženia fotoamatérov 
YMCA...“ (Ruch bratislavskej Ymky, 
ročník I., 1934, č. 1, s. 4, 8).  Pravidelná 

štruktúra fotorubrík sa vyprofilovala až 
v druhom ročníku. Boli to predovšet-
kým informácie o termínoch členských 
výstav, valných zhromaždeniach, 
fotokurzov, tvorivých výletoch, 
prevádzke knižnice, ateliéru a pod. 
Rubriky neprekročili obsahovo aj 
formálne bazálny informačný 
charakter. Ich hodnota spočívala v 
odkrytí „kuchyne“ fotoklubu ako 
dobového archívu komunity, ktorú 
spájala vášeň pre fotografovanie. Miera 
informovania bola v niektorých 
prípadoch extrémne konkrétna. Často 
sa objavovali správy: „...kúpili sme 
špeciálny prístroj pre portrétovanie zn. 
Meyer, rozmeru 13X18 s 2 objektívmi. 
Kľúč od atelieru sa nachádza u 
informačného stolu. Členské príspevky 
za rok 1936. Prosíme pp. členov, aby 
nám zaplatili... príspevok na celý rok 
vopred... Obržali sme výhodnú nabídku 
na nový aparát pre ateliér, ale bohužiaľ 
nemáme už žiadne peniaze a preto sa 
obraciame na svojich pp. členov, či by 
neprispeli malou čiastkou (Kč 5.-).. .V 
utorok 12. mája vám ho ukážeme v 
atelieri... Skrinky: členovia, ktorí ešte 
nemajú skriňku, nech sa prihlásia u V. 
Malíka, ktorý pridelenie týchto má na 
starosti. Nezabudnite, že do konca 
mája musí byt poplatok za skriňku 
zaplatený! Kto ešte nezaplatil, nech 
najpozdejšie do 5. t. m. zaplatí; u inf. 
stola v YMCA, keďže po tomto dátume 
mu bude skrinka odňatá a pridelená 
inému členovi... Pre komoru sme kúpili 
nové misky menšieho i väčšieho 
formátu, ako i rámček formátu 6 ½ X 
9... V komore sme zriadili na vývesnej 
tabuli zoznam členov, ktorí klubu 
darovali hotovosť, alebo zariadenie. 
Nasledujte pekné príklady!“ (Ruch 
bratislavskej Ymky, ročník II., 1936, č. 4, 
s. 5; č. 7 s. 4, 5 –  ročník III. 1937, č. 8, s. 5; 
č. 9, s. 2, 3; č. 1, s. 6). 

Slovenský hlas (1938 – 1939) –  bol 
nezávislý, politický, kultúrny a 
hospodársky denník. Vychádzal denne 
okrem pondelka. Fotorubriku s názvom 
„Fotoamatér“ viedol M. Dohnány 
(1938), V záhlaví úvodnej rubriky vyšla 
krátka anotácia: „Pravidelne každú 
nedeľu na tomto mieste shrnieme v 
menších i väčších článkoch a úvahách 
najvýznamnejšie aktuality a poučenia 
pre našich fotoamatérov. Fotografova-
nie je umenie a spolu i veda. V našej 
rubrike budeme sa zaoberať so 
všetkým, čo sa našich fotoamatérov 
dotýka. Dotazy, fotografie a články, 
patriace do tejto rubriky, adresujte na 
bratislavskú redakciu Slovenského 
hlasu“ (Slovenský hlas, Fotorubrika 
Fotoamatér, 5. 2. 1938, s. 8). Rubriky 
mali jednotné logo, ktoré podľa 
rozsahu článkov menilo svoju veľkosť. 
Prevažovali odborné a edukačné 
články. Podľa dôležitosti podujatí, 
počtu a termínov aktivít uverejňoval 
fotoklub YMCA v rubrikách potrebné 
informácie s výzvami a termínmi. 
Okrem údajov pre Bratislavu saturo-
vala rubrika dôležité informácie z 
ostatných slovenských fotoklubov a o 
pripravovaných celoslovenských a 
zahraničných aktivitách. Sľubne 
rozbehnuté plány programu fotorubrík 

dokresľuje krátka informácia z 
februára 1938: „V marci začneme 
uverejňovať na tomto mieste rad 
článkov o tom, ako sa narába s 
fotografickým aparátom, ako sa 
fotografuje, ako si môže amatér 
zariadiť tmavú komoru, ako sa 
vyvolávajú platne a filmy, ďalej ako sa 
zhotovujú kópie a robia zväčšeniny. 
Bude to prakticky kurz fotografie v 
krátkych ľahko srozumitelných 
článkoch, ktoré uverejníme v každej 
druhej rubrike...“ (Slovenský hlas, 
Fotorubrika Fotoamatér, 5. 2. 1938, s. 8). 
M. Dohnány štatisticky uverejnil 
najväčší počet odborných štúdií práve  
v Slovenskom hlase. Články vykazovali 
prvky analytického myslenia podložené 
citáciami autorít z oblasti fotografie s 
dobrým prehľadom knižných publiká-
cií. Viaceré články uverejnili V. Malík,  
J. Jurkovič a ďalší. V poslednom 
štvrťroku 1938 zaznamenali fotorubriky 
výpadok pravidelnosti, o polovicu sa 
zmenšilo logo. Napriek krátkemu 
trvaniu fotorubriky v denníku 
Slovenský hlas boli najkonzistentnej-
šími s jasne vymedzeným metodic-
ko-edukačným cieľom. V epicentre tzv. 
vysokej politiky (násilného prelamova-
nia stredoeurópskej histórie v područí 
II. svetovej vojny) uverejnil M. 
Dohnány v jednej z posledných 
fotorubrík krátku esej o zábudlivosti: 
„Zábudlivosť u fotoamatéra nemusí byť 
vždy vecou osudnou. Ak zabudneme 
natiahnuť spúšť práve vtedy, keď sa 
nám naskytla chvíľa, ktorá sa nám už 
nikdy nevráti, je to vec, ktorá nám 
môže skaziť náladu na niekoľko 
hodín... Taktiež je smolou, keď 
zabudneme prekrútiť film po expono-
vaní, na ktorom nám obzvlášť záleží, 
alebo náležíte nezaostríme, necloníme, 
nevytiahneme šúpatko od kazety a 
zabudneme si v sobotu kúpiť film pre 
nedeľu... Ale zábudlivosť nemusí byť 
vždy vecou osudnou. Tak napríklad 
nemusia už ísť naprázdno bez 
fotografického aparátu na výlet tí naši 
amatéri, ktorí bývajú v Bratislave, 
Fiľakove, Nitre, Novom Meste n. 
Váhom, Nových Zámkoch, Parkani, 
Piešťanoch, Plešivci, Topoľčanoch, 
Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Trnave a 
vo Zvolene, pretože nádražné novinové 
predajne ´Minúta´ dostaly povolenie 
predávať nepretržite i v noci alebo v 
nedeľu kotúčkové filmy... Túto novinku 
uvítajú iste aj turisti, ktorí si na cestách 
po Slovensku budú môcť doplniť svoje 
zásoby pri prestupovaní z jedného 
vlaku do druhého“ (Slovenský hlas, 
ročník I., č. 217, 23. 9. 1938, s. 8).

Nový svet (1935 – 1937) – Fotorubriku s 
názvom „Fotohliadka“, neskôr 
„Fotografia“, editoval v týždenníku 
Nový svet  Jaroslav Horák. Patril k 
organizačnému jadru Fotozdruženia 
YMCA. Popri progresívnej tvorbe v 
duchu Novej vecnosti vedel napísať o 
ktoromkoľvek probléme amatérskej 
fotografie. Pravidelne vystavoval, bol 
oceňovaný na klubových a mimoklubo-
vých fotografických súťažiach. 
Fotografický obzor viackrát uverejnil 
jeho diela. Treba podotknúť, že 
Horákove štúdie nedosahovali takú 

hĺbku ako Dohnányho odborné články. 
Vo fotorubrikách Nového sveta však 
môžeme identifikovať jeho odborný 
rast a Horákovu skúsenosť formulovať 
aj zložitejšie témy. Podnadpis pod 
logom časopisu  definoval jeho 
zameranie: „slovenský, obrázkový, 
spoločenský, kritický týždenník“. 
Redakcia začala v rubrike s názvom 
„Fotohliadka“ uverejňovať rôzne 
reklamné správy o fotografickom mate-
riáli firmy Foma, spájala ich s krátkym 
manuálom. Napríklad: „...ako zachytiť 
mraky pri správnom podaní farebných 
odtieňov zelenej, žltej a oranžovej 
farby“. V neskorších číslach sa stala 
súčasťou fotorubrík zadná obálka 
– akýsi fotoalbum s názvom „Kútik 
fotoamatérov“. Mozaiku spracovaného 
textu a fotografií tvoril ilustračný 
materiál z rôznych regiónov Slovenska. 
V jednom z viacerých „kútikov“ sa 
objavil aj záber od M. Dohnányho. 
Pravidelnosť fotorubrík (každé dva 
týždne) sa podarilo docieliť až 
začiatkom roku 1936. Štruktúru tvorili 
články s praktickými informáciami, 
tematicky sa dotýkali základných 
technických pravidiel praktického 
fotografovania prírody, mesta, 
portrétov, farebnej fotografie, práce v 
tmavej komore a pod. V májovom čísle 
uverejnil J. Horák článok polemizujúci 
s termínom umelecká fotografia: 
„Dobrá fotografia. Úmyselne nevolil 
som názov umelecká fotografia, 
pretože nazývať fotografiu umením, 
ako už dlho sa o tom zbytočne debatuje 
a píše, má či nemá sa uznať fotografia 
za umenie... Ak niekto trvá zásadne na 
tom, že je fotografia umenie alebo že 
umením nie je, na tom celkom nezáleží 
a myslím, že žiaden fotoamatér sa 
preto neurazí, keď jeho fotografia 
nebude uznaná za umenie“ (Náš svet, 
ročník XI., 16. mája 1936, č. 10, s. 10). 
Podobne M. Dohnány v októbrovom 
čísle uverejnil zaujímavý článok o 
autorportréte „Chcem fotografovať 
seba“, kde odľahčenou formou 
motivoval fotoamatéra k pokusom 
vizuálneho skúmania seba samého. 
Ako skúsený metodik a autor vychádzal 
z dobovej predstavy fotoamatéra, ktorý 
autoportrét ani nezaradil do svojho 
tvorivého programu, pretože nechápal, 
aký to má význam – nakoniec téma 
autoportrétu sa programovo pestovala 
v kruhoch predstaviteľov avantgard-
ných smerov, nevynímajúc velikánov 
Man Raya, L. Moholy Nagy, M. 
Munkácsiho, na Slovensku Irenu 
Blühovú –  čo pravdepodobne M. 
Dohnány ovládal. (Nový svet, ročník  
XI., 10. októbra 1936, č. 41. s. 13). 

Jozef Sedlák
fotograf a pedagóg

Článok je výberom z pripravovanej 
knižnej publikácie „Združenie 
fotografov amamtérov YMCA (KSTL) 
Bratislava“.                                                                      
Výskum a realizáciu textovej reflexie 
formou štipendia z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  

Slovenský hlas  | 1938 Vesna | 1932 

Nový svet | 1937 

Nový svet | 1936 

SČSKFA – Svaz československých klubov fotografov amatérov
F. O. – Fotografický Obzor
YMCA – Young Men´s Christian Association
KSTL – Klub slovenských turistov a lyžiarov
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Mesiac fotografie 2020 opäť prinesie 
bohatý výber fotografických výstav do 
ulíc a priestorov Bratislavy. Novem-
brový festival pripravuje svoju scénu a 
bude významná najmä oslavou 
fotografie v rámci akademickej pôdy 
–  Vysoká škola výtvarných umení, 
Vysoká škola muzických umení ako aj 
Ištitút tvůrčí fotografie prekračujú 
miľník 30-ročného pôsobenia. 
Fotonoviny  aj festival zachytávali 
počas tohto obdobia celé dianie vrátane 
radikálnej zmeny školstva. 
30. ročník festivalu Mesiac fotografie je 
tak rozdelený na tri piliere. Dominan-
tou prvého pilieru – slovenských výstav 
– sú, ako inak, výročné výstavy. Pod 
taktovkou mladých kurátorov (Ema 
Hesterová, Oksana Hoshko, Barbora 
Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava 
Urbanová) uvedie VŠVU s výstavou 
„Smoke and Mirrors” svoje hviezdy  
v Galérii Medium. Katedra fotografie 
na VŠMU s kurátorom Štefanom 
Komorným predstaví to najlepšie skrz 
výstavu v Galérii F7. Václav Macek  
a Judita Csáderová pripravia sprie-
vodnú výstavu 30. rokov Festivalu 

Mesiac fotografie, ktorú nájdeme na 
Plote Umelky. V slovenskom pilieri sa 
okrem jubilejných môžeme tešiť na 
samostatné výstavy: Jan Durina, známy 
dielami, ktoré sa zaoberajú témami 
duševného zdravia, identity, ľudského 
tela a prírody, prinesie komplexný 
príbeh Devil Ninja Thorax do Galérie 
Martina Martinčeka. Múzeum 
fotografie oživí röntgenografia 
priekopníka Vojtecha Alexandra. 
Martin Kleibl očarí camerou obscurou 
vo veži Starej radnice na Hlavnom 
námestí,  v Artotéke zas nájdeme prácu 
Milana Tittela.
Mesiac fotografie nazabúda ani na 
Slovákov v zahraničí. Jana Hojstričová 
vystaví „Exponovať znamená 
postrehnúť – Albumové listy” vo Viedni. 
A Robo Kočan s „(NE)VŠEDNÉ“ zastúpi 
Slovensko v maďarskej Budapešti. 
Druhý pilier – stredná a východná 
Európa – ponúkne rovnako silné 
príbehy. Na Západnej terase Bratislav-
ského hradu tiež oslávime tridsaťroč-
nicu ITF „Tri dekády ITF 1990 – 2020“, 
ktorej kurátorom je Vladimír Birgus. 
„Zlaté dni pred koncom“ je názov 

výstavy Klausa Pichlera, ktorá ponúka 
fascinujúci pohľad na život majiteľov 
viedenských barov. Bulharsko zastúpi 
dvojica Ivelin Metodiev a Kristina 
Krumova s ich výskumným projektom 
„Vodorovno“ o čase a priestore, dielo 
Arkadiusza Golu s fotografickým 
zameraním na ťažký priemysel bude 

inštalovaná v Poľskom inštitúte  
a z českej scény sa môžeme tešiť na 
Karla Slacha s dielom „Komedie 
fotografie mezi zrnem a pixelem“. 
Ruský fotograf Maxim Marmur nám 
ukáže „Čas ticha“ v Klariskách a česká 
dvojica Milan Polák a Lukáš Jasanský 
vystavia svoje diela v Galérii Z. 

Kolektívne výstavy nájdeme v Dome 
umenia, kde si môžeme pozrieť 
dokumentárne fotografie „400 ASA: 
Prostě dokument…” a v Zoya Gallery aj 
na Michalskej ulici zas „Ozveny 
Festivalu La Gacilly – Baden 2020“. 
Svetovú fotografiu prinesú dve veľké 
mená. Španielska fotografka Isabel 
Muñozová vo svojich prácach s veľkým 
záujmom skúma ľudské telo – v jeho 
kráse a plasticite fotografuje tančení-
kov, bojovníkov, ale napríklad aj 
mníchov. Je v určitom zmysle sochár-
kou vo fotografickom priestore. Jej 
výstavu „Isabel Muñoz. La Imaginaria 
Antropología de los sentimentos” si 
vychutnáme počas festivalu v Dome 
umenia na 2. poschodí. V Galérii Profil 
v SEDF zahviezdi hviezda súčasnej 
brazílskej umeleckej a fotografickej 
scény Vik Muniz. 
Okrem výstav ponúkne 30. ročník 
festivalu aj sprievodné podujatia. V 
Berlínke sa uskutoční tzv. „Okrúhly 
stôl“, kde prebehne debata o fotografic-
kom školstve na Slovensku a v Česku. 
Tradične prebehnú Fotojatky v 
priestoroch VŠMU na Svoradovej 2. 
Milovníci kníh si prídu na svoje vďaka 
pripravovanej súťaži o najlepšiu 
fotografickú knihu v strednej a 
východnej Európe spolu s výstavou 
kníh vo Výstavnej sále Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. Knihy budú mať 
svoje miesto aj v Stredoeurópskom 
dome fotografie, kde sa odprezentuje 
kniha „Počiatky fotografie na Sloven-
sku: 1839 – 1918“, a zároveň je napláno-
vaná prezentácia knihy Alana Hyžu 
„Spiš – Tiene a ozveny“. 

 Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

F E S T I V A L F E S T I V A L

TRIDSAŤ ROKOV 
FOTOGRAFIE  
NA SLOVENSKU

Isabel Muñoz  | zo série Hijras  | 2012 

Vik Muniz | Svätá Barbora podľa Permigiannina | 2019Milan Titel | Nový deň | 2020 Jan Durina | Bez názvu | 2017

Justyna Mielnikiewicz | Tomiris (10 r.) sediac medzi dvoma starými mamami, jednou z Ruska 
a druhou z Kazachstanu, Tomiris hovorí plynulo oboma jazykmi | 2020  

1      Stredoeurópsky dom fotografie, 
Galéria Martina Martinčeka, 
Galéria Profil  
a Múzeum fotografie 
  Vojtech Alexander – Priekopník 
röntgenografie | Pioneer of 
Radiography
  Jan Durina – Devil Ninja Thorax 
  Vik Muniz –Imaginária 
  Prezentácia knihy: Počiatky 
fotografie na Slovensku 1839 
– 1918 | Launch of the Book:   
Beginning of Photography in 
Slovakia 1839 – 1918 
  Ulička fotografie | Photography 
Street 

2      Galéria Artotéka, Mestská 
knižnica v Bratislave
  Milan Tittel – Karanténa | 
Quarantine 

3      Galéria Medium 
Hviezdoslavovo námestie 18
  Zdanie a klam | Smoke and 
Mirrors – 30. rokov založenia 
katedry fotografie a nových médií 
VŠVU | The 30th Anniversary 
of founding the Departmentof 
Photography and New Media 
of the Academy of Fine Arts in 
Bratislava 

4      Galéria F7
  Timotej Križka – výstava  
k 30. výročiu založenia Ateliéru 
kameramanskej tvorby FTF 
VŠMU | The exhibition to  30th 
Anniversary of founding the 
Camera Department of  
FTF APA

5      Plot | Fence | Outdoor 
Galéria Slovenskej výtvarnej únie 
– Umelka
  30. rokov festivalu Mesiac 
fotografie | The 30th Anniversary 
of Month of Photography 

6      Pistoriho palác, 
Staromestské centrum kultúry a 
vzdelávania  
  Karel Slach – Komédia fotografie 
medzi zrnom a pixelom | Comedy 
of Photography between Grain 
and Pixel 

7      Dom umenia
  400 ASA: Jednoducho 
dokument...  | 400 ASA: 
Documentary Photography  
  Isabel Muñoz – Antropológia 
pocitov  |  The Anthropology of 
Feelings 

8      Západná terasa Bratislavského 
hradu 
  Tri dekády | Three Decades.  
Inštitút tvorivej fotografie  
FPF Sliezskej univerzity  
v Opave, 1990 – 2020  
| Institute of Creative 
Photography, Silesian University  
in Opava, 1990 – 2020 

9      Galéria Z, Zichyho palác
  Mesiac v Zetku | Month in Zetko 
– Lukáš Jasanský, Martin Polák  

10      Poľský inštitút 
  Arkadiusz Gola  
Čiernobiela zem | Black and White 
Land 

11      Bulharský kultúrny inštitút 
  Ivelin Metodiev , Kristina 
Krumova – Vodorovno | 
Horizontal 

12  Rakúske kultúrne fórum, Astoria 
Palace 
  Klaus Pichler – Zlaté dni pred 
koncom | Golden Days Before 
They End 

13   ZOYA Gallery, Erdödyho palác, 
  I. Ozveny Festivalu  
| Echoes of Festival  
La Gacilly-Baden Photo 2020 

14      Outdoor | Michalská ulica
  II. Ozveny Festivalu  
| Echoes of Festival  
La Gacilly-Baden Photo 2020 

15      Francúzsky inštitút  
na Slovensku      
  Kritici ale umelci | Critics but 
Artists – Alessandra Capodacqua | 
Paul di Felice | Christian Gattinoni 
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 POČIATKY 
FOTOGRAFIE 
NA SLOVENSKU

Autor: Martin Kleibl
Layout: Peter Nosáľ
Zalomenie: Martin Kleibl
Vydavteľ: FOTOFO

Od roku 1989, keď vyšla prelomová 
kniha Ľudovíta Hlaváča Dejiny 
slovenskej fotografie, nevznikla 
publikácia, ktorá by sa s využitím 
aktuálnych poznatkov komplexnejšie 
venovala problematike histórie 
slovenskej fotografie z obdobia 
druhej polovice 19. storočia a 
začiatku 20. storočia. Záujemcovia  
o faktografické informácie počiatkov 
slovenskej fotografie sú odkázaní na 

tento jediný zdroj, ktorý je v dnešnej 
dobe relatívne ťažko dostupný  
a navyše niektoré informácie v ňom 
obsiahnuté sú už neaktuálne. Aj keď 
od tej doby vyšlo viacero publikácií, 
ktoré sa čiastkovo zaoberajú 
jednotlivými témami tohto obdobia 
(napr. Renesancia fotografie 19. 
storočia alebo katalóg k výstave  
v SNG Dve krajiny), prípadne 
reflektujú dianie v niektorých 
regiónoch (Fotografia na Spiši, 
Lexikón tatranských fotografov), 
resp. sa venujú dielu jednotlivých 
autorov (Eduard Kozics, Gustáv 
Matz, Karol Divald), publikácia, ktorá 
by komplexne a systematicky 
mapovala dané obdobie a poskytla 
záujemcom aspoň základný prehľad, 
dodnes absentuje.
Múzeum fotografie vzniklo v roku 
2015 ako zbierkotvorná inštitúcia 
Stredoeurópskeho domu fotografie  
a už o rok neskôr začalo aj s výstav-
nou a výskumnou činnosťou, ktorej 

výsledkom bolo viacero realizovaných 
výstav (Počiatky fotografie na 
Slovensku, Košicko-bohumínska 
železnica, Gustáv Matz, Bratislava  
a fotografia 1839 – 1918, Vojtech 
Alexander, 100 rokov fotografickej 
techniky a ďalšie) a projektom 
webového portálu BAAT – bratislav-
ské ateliéry. Keďže ťažiskovým 
obdobím aktivít múzea je prevažne 
19. stor. a začiatok 20. stor., rozhodli 
sme sa aspoň čiastočne zaplniť  
„dieru”, ktorá v reflexii, propagácii a 
popularizácii histórie fotografie 
tohto obdobia stále existuje.
Nová publikácia „Počiatky fotografie 
na Slovensku: 1839 – 1918” si nekladie 
za cieľ podať kompletný a definitívny 
výklad vývoja histórie fotografie 
tohto obdobia – je tu totiž ešte veľa 
neprebádaných miest. Mala by skôr 
slúžiť ako odrazový mostík, ktorý 
poskytne všetky základné informácie 
o historickom kontexte vzniku a 
vývoja fotografie vo svete a na našom 
území, oboznámi čitateľov s 
hlavnými fotografickými procesmi, 
fotografickou technikou, ale hlavne 
predstaví najvýznamnejšie osobnosti, 
ktoré zásadne ovplyvnili vývoj 
fotografie v našom regióne. Kniha 
má preto fungovať ako základný prameň informácií pre širšie 

publikum, snaží sa pútavou formou  
a s využitím bohatej obrazovej 
prílohy prebudiť záujem o nie veľmi 
známu a populárnu etapu histórie 
média fotografie. A keďže je kniha 
slovensko-anglická, má ambíciu 
osloviť aj zahraničných záujemcov.
Aj keď sa môže zdať, že napriek malej 
rozlohe a určitej kultúrnej „perifér-
nosti” našej krajiny sa u nás nič 
podstatné na poli fotografie neudialo,  
opak je pravdou. Už len osobnosť 
Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý 
zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v 
celosvetovom meradle, je toho 

dôkazom. Mnohí aktéri slovenskej 
fotografie presiahli hranice regiónu  
a svojimi kvalitami sa dokázali 
vyrovnať renomovaným fotografom 
okolitých krajín.

Mená ako Petzval, Roth, Divald, 
Kozics alebo Socháň by mali patriť do 
základnej výbavy každého. Tak isto 
ako mená Hviezdoslav, Benka, Banič 
alebo Jurkovič sú totiž súčasťou našej 
národnej histórie, kultúry, hrdosti  
a identity. Aj o to sa snaží táto 
publikácia.

Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie  

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

Photo: Karina GolisovÁPhoto: soraya Zaman

zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

FESTIVAL  
OF CONTEMPORARY  

PHOTOGRAPHY 
6 – 20 NOV 2020

OD DUNAJ / NÁM. SNP 

Gustáv Löger | Tri ženy v kroji | okolo 1890

Rudolf Würsching| | TrKúpele Korytnica | 1869

Hermann Weissbach | Banská Štiavnica | okolo 1870 Ján Majláth  | Kolorovaný portrét ženy | 1888 Imrich Emanuel Roth | Portrét rómskej ženy | okolo 1870
(Východoslovenské múzeum Košice)

Karol Divald st. | Portrét muža | okolo 1860



24 PBfotonoviny 53/20

BANSKÁ
BYSTRICA
STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA 
PRETÓRIUM
Námestie Š. Moyzesa 58

November – 2021
Ján Viazanička : KRAJINA STREDU
kurátorka: Zuzana Leškanič Majlingová

BRATISLAVA
STREDOEURÓPSKY
DOM 
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

GALÉRIA MARTINA 
MARTINČEKA
30. 9. –  1. 11.
Kristína Denková, Ema Fajnorová, 
Eliška Šufliarska, Sonia Ščepanová : 
25m2

kurátor : Radovan Dranga

4.  11. –  6. 12.
Jan Durina: DEVIL NINJA THORAX

10. – 20. 12.
Dorota Holubová: NESKRÝVANÁ 
LÁSKA
kurátor : Michal Dudoň

GALÉRIA PROFIL
30. 9.  –  1. 11.
Lois Lammerhuber (AT): PIJEM, 
DÝCHAM,  JEM A SNÍVAM  
FOTOGRAFIU – 24 HODÍN KAŽDÝ 
DEŇ

4. 11.  –  20. 12.
Vik Muniz (BR): IMAGINÁRIA
kurátorka: Olga Ogorodova

DANUBIANA
Vodné dielo Čuňovo
28. 10. – 31. 1. 2021
Gérard Rancinan (FR): PORTRÉTY 
UMELCOV
kurátorka: Caroline Gaudriault

WHITE AND WEISS GALLERY
Grösslingová 50
g 23.10.
TÓNO STANO(CZ)

BULHARSKÝ INŠTITÚT
Jesenského 7
9. –  30. 11.
Ivelin Metodiev (BL)– Kristina Krumova 
(BL): VODOROVNO

POĽSKÝ INŠTITÚT
Nám. SNP 27
7. – 30. 11.
Arkadiusz Gola (PL): ČIERNOBIELA 
ZEM
kurátori: Vladimír Birgus, Michał 
Szalast

GALÉRIA Z
Ventúrska 9
6. – 30. 11.
Lukáš Jasanský (CZ) – Martin Polák 
(CZ): MESIAC V ZETKU

GALÉRIA ARTOTÉKA
Mestská knižnica
Kapucínska 1
6.– 30. 11.
Milan Tittel: KARANTÉNA
kurátor: Aurel Hrabušický

GALÉRIA MEDIUM
VŠVU
Hviezdoslavovo nám. 18
6. – 30. 11.
ZDANIE A KLAM

GALÉRIA F7
Františkánske nám.7
6. – 28. 11.
TIMOTEJ KRIŽKA
kurátor: Štefan Komorný

PISTORIHO PALÁC
Štefánikova 25
4. – 24. 11.
KAREL SLACH (CZ)
kurátorka: Pavlína Vogelová

DOM UMENIA
Nám. SNP 12
1.-30.11.
SLOVAK PRESS PHOTO 2020

4.-30.11.
400 ASA (CZ)
kurátor: Josef Moucha

ISABEL  MUÑOZ (ES)
kurátor: François Cheval

ZÁPADNÁ TERASA
Bratislavský hrad
nám. A. Dubčeka 1
7. – 30. 11.
TRI DEKÁDY ITF
kurátori: Vladimír Birgus, Ondřej 
Durczak, Michał Szalast

Rakúske kultúrne fórum
ASTORIA PALACE
Hodžovo nám.
7. 11. – 20. 12.
Klaus Pichler (AT):
ZLATÉ DNI PRED KONCOM
kurátor: Thomas Licek

ZOYA GALLERY
Ventúrska 1
5 . – 30. 11.
LA GACILLY-BADEN
kurátori: Lois Lammer huber,  
Florence Drouet

MÚZEUM FOTOGRAFIE
Prepoštská 4
g 31.1.2021
VOJTECH ALAXANDER – PRIEKOP-
NÍK RÖNGENOGRAFIE
kurátori: Martin Kleibl, Ľubo Stacho

LEVICE
SYNAGÓGA
Kálmana Kittenbergera 1
2. 10. –  31. 10.
Rudo Prekop (SK/CZ): KOZMOS
kurátor : Robo Kočan

IMRE BENKÖ (HU)
kurátor: Szamodi Zsolt Olaf (HU)

DITURIA  SC
2. – 20. 10.
ROBO KOČAN
kurátor: Rudo Prekop

RUDO PREKOP
kurátor : Robo Kočan

TOMEK SIKORA (PL),
kurátor: Gabriel Kosmály

V ZRKADLA HODVÁBNEJ CESTY 
(HU), (CHIN)

MARTIN
TURČIANSKA  KNIŽNICA
Divadelná 5
1.  –  31.  10.
Juraj Gavura: MYSTÉRIUM KRAJINY

PREŠOV
MESTSKÁ GALÉRIA CARAFFA
Floriánova 2
1. 10.  – 31. 10.
Jan Saudek: LIFE

SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA
Zimná 46
25. 11. 2020  – 21. 3. 2021
Jozef Sedlák: FOTOGRAFICKÁ 
ESCHATOLÓGOA
kurátorka : Lucia Benická

ŠAHY
Synagóga

16.10. - 16.11.
JOSE ANDRES LACKO (IL)
kurátorka: Adriena Kutaková

TRENČÍN
GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA
BAZOVSKÉHO
Palackého 27
g 22.11.
DØKUMENT 20 20
kurátori : Veronika Marek Markovičová, 
Michaeka Pašteková, Ján Viazanička

K A L E N D Á R I U M

Ak ťa baví premýšľanie a písanie o filmoch, 
prihlás sa k nám na bakalárske štúdium.

Prihláška do: 7. 12. 2020
Viac info: ftf.vsmu.sk, kas.vsmu.sk

facebook Katedra audiovizuálnych štúdií

CHCEŠ SA NÁJSŤ?

MY SME SA UŽ NAŠLI 

V OTVORENOM PRIESTORE 

MEDZI FILMOM, KRITIKOU, 

HISTÓRIOU A TEÓRIOU.

JESENNÝ FOTOGRAFICKÝ KURZ  
S KAMILOM VARGOM
PHOTOSHOP HRAVO A KREATÍVNE
Dátum: 24. – 25.10.2020
Počet účastníkov: 6
Cena: 99 eur
Chcete sa naučiť pracovať s programom Adobe Photoshop 
hravým a kreatívnym spôsobom? Prihláste sa na tento 
workshop, v ktorom Vás lektor Kamil Varga formou 
hravých cvičení prevedie dôležitými časťami tohto 
profesionálneho programu. Kurz je vhodný aj pre úplných 
začiatočníkov. Malý počet účastníkov zabezpečí individu-
álny prístup ku každému.

DETSKÝ FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK 
POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

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.
Detský krúžok v utorok v čase od 15:30 do 17:30  – začia-
točníci – deti budeme sprevádzať pri objavovaní sveta 
fotografie.

Detský krúžok v stredu v čase od 15:30 do 17:30  – pokročilí 
– deti nadviažu na svoje znalosti z minulých rokov a budú 
sa spolu s našimi lektormi venovať témam a technikám, 
ktoré ešte nestihli.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Luciu Matejovičovú, 

© Lois Lammerhuber


