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FOTOGRAFIA
VGDPRÉRE
Nachádzame sa v novom roku 2021.
Vakcína na koronavírus už existuje,
no stále sme v hlbokej kríze.Nerada by
som však rozoberala situáciu, keďže
negatívnych správ je momentálne v mé‐
diách viac než dosť. Chcela by som ve‐
novať pozornosť dôležitej téme, a to do‐
kumentárnej a reportážnej fotografii
v dnešnej dobe. Považujem za veľmi
podstatné dokumentovať dnešný svet
a ľudí v ňom, aby sa tento obraz mohol
neskôr stať zrkadlom doby, v ktorej sme
žili. Avšak dnešná GDPR éra (tzv.Gene‐
ral Data Protection Regulation, čo
v preklade znamená Všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) situáciu
fotografom a fotografkám komplikuje
ich prácu, sprísňujú sa pravidlá a na
tvorbu potrebujú súhlas. Žijeme vo
svete, keď si zverejňuje na internete
svoje osobné fotografie už takmer kaž‐
dý, no častokrát sa stáva, že ľudia nech‐
cú byť dokumentovaní. Po správnosti by
mali fotografované osoby dať písomný
súhlas fotografom a fotografkám, ak
fotia nejaký autorský fotografický
projekt, to ale častokrát môže foto‐
grafovaných ľudí odradiť. Podpisuje sa
tzv.model release, čo je zmluva medzi
fotografom a fotografovanou osobou
vymedzujúca, ako môže s danou foto‐
grafiu narábať, resp. kde všade ju môže
použiť. Ak takúto zmluvu nemá, tak
môže ísť o porušovanie ochrany osoby
a fotograf môže byť súdený. Výnimkou
sú vedecké, spravodajské a umelecké
účely, kedy písomný súhlas so zverejne‐
ním fotografií nie je potrebný. Avšak
zložitejšia ako právna rovina je skôr
rovina eticko-morálna. Rovnako aj
otázka reputácie fotografov a foto‐
grafiek. Ide o to, či budú rešpektovať
alebo nerešpektovať súhlas s fotením.
Často stačí kývnutie alebo to, že vás
dotyčná fotografovaná osoba eviduje,
nebráni sa foteniu a neprekáža jej, že ju
fotíte.No sú samozrejme situácie, keď
je to otázne, najmä pri reportážnej foto‐
grafii, kde sa fotografia stáva svedec‐
tvom doby. Zaujíma ma, ako v dnešnej
dobe pracujú slovenskí fotografi a foto‐
grafky doma alebo v zahraničí, preto
som sa spýtala na ich skúsenosti, „či si
pýtajú súhlas od svojich objektov a ako
postupujú v praxi počas pandémie.

Reportážna a dokumentárna fotografka
Jana Čavojská rešpektuje, ak niekto ne‐
súhlasí s fotením, je to podľa nej zá‐
kladná ľudská slušnosť. „Kýmnejde o fot‐
ku, ktorej vznik definuje niečo ako ´verejný
záujem´.Napríklad ukázať, ako hrozne sa
voči utečencom správajú policajti. Aj keby si
to policajt neželal, cítim sa oprávnená urobiť
takú fotografiu. Pri reportážnej fotografii je
úplne nereálne pre fotografa zbierať podpisy
namodel release. A ak to začneme vyžado‐
vať, nevzniknú už žiadne silné spontánne
fotografie nabité emóciami.“ Pri dohodnu‐
tých foteniach Jana Čavojská nedáva
podpisovať model release, napríklad
keď fotografovala čarodejníkov v Mexi‐
ku a strávila s nimi niekoľko hodín a vy‐

hodnotila, že sa implicitne nebránia
foteniu.

Dokumentárna fotografka Jana Rajcová
si súhlas na fotografovanie vždy pýta
„Keď fotímportrét zblízka a je jasné, že foto‐
grafovaná osoba si toho je vedomá, vy‐
žiadam si povolenie. Väčšinou sa s týmito
ľuďmi dlhšie zhováram, zaujímama, kto sú
a ako žijú. Predstavím sa a poviem, čo robím
a prečo ich fotím. Poznačím simeno aj kon‐
takt. Často fotografie fotenýmnásledne po‐
šlem.Nedávno som tak poslala poštou do
USA fotografie jednému staršiemupánovi.
Nemal email. Zatiaľ od neho nemámodpo‐
veď, tak dúfam, že je v poriadku. Pokiaľ by
som teda potrebovala súhlas na zverejnenie,
mala by somvedieť dohľadať kontakt.“ Jana
má v telefóne aj aplikáciu slúžiacu na
takéto prípady. Keď pred pár rokmi
pracovala na semestrálnom projekte na
Univerzity of Westmnister v Londýne,
kde študovala dokumentárnu foto‐
grafiu a fotožurnalistiku, pri jednom
projekte na ňu dokonca staršia pani za‐
volala políciu, keď fotila hausbóty.Do‐
konca polícia volala aj jej učiteľovi a ove‐
rovali si, či je skutočne študentka foto‐
grafie. Jana dokumentovala Taliansko
počas prvej vlny pandémie a jej foto‐
grafia, ktorá je pod týmto úvodníkom,
bola vybraná spomedzi 23 tisíc foto‐
grafií z celého sveta na kolektívnu vý‐
stavu do Medzinárodného centra foto‐
grafie v New Yorku.

Fotograf Michal Burza sa tiež venuje
dokumenovaniu koronakrízy. Považuje
za historickú povinnosť zachytiť jednu
z najväčších udalostí našej generácie,
a preto chodí počas pandémie fotiť do
slovenských nemocníc. „Zväčša foto‐
grafujem ľudí, ktorí nie sú schopní dať
súhlas. Ani ho náznakom prejaviť. Za‐
meriavam sa preto na zdravotníkov. Aj
k pacientom, od ktorých mám súhlas
pristupujem opatrne. Cítim sa v neféro‐
vej výhode keď k zraniteľnému trpiace‐
mu človeku pristupujem zamaskovaný
v ochrannom obleku. Tváre pacientov
preto rozmazávam pre ochranu ich či
ich blízkych. Pre mňa je na prvom

mieste ochrana ľudskej dôstojnosti, nie
GDPR. Téme sa nevenujem ako
novinár, ktorý potrebuje publikovať
snímky dennodenne, ale ako dokumen‐
tarista, ktorý zatiaľ nemá s foto‐
grafiami definovaný iný cieľ ako his‐
torický záznam.“Michal svoje snímky
zatiaľ dáva k dispozícií Ministerstvu
zdravotníctva SR a nemocniciam na
edukačné kampane. „Dnes sa oveľa viac
zamýšľam nad spôsobom zobrazovania
utrpenia ako v minulosti. Po návšteve
patológie som v sebe začal rozoberať
rozdiel medzi akceptovanou mierou zo‐
brazovania našich obetí v domácom
mediálnom kontexte v kontraste k zo‐
brazovaniu vzdialených, neuchopiteľ‐
ných kríz.“

Dokumentárny fotograf Juraj Mravec sa
tiež snažil zachytiť pandémiu na brati‐
slavských uliciach, no ľudia reagovali na
jeho fotoaparát negatívne.Otáčali sa
chrbtom, nechceli sa fotiť a odchádzali.
Verí, že záleží od druhu fotografovania,
no radšej fotí v prostredí, v ktorom
ľudia už o ňom vedia. „Myslím si, že je to
celé o prístupe fotografa k prostrediu. Je to
psychológia, kde rozhoduje veľa drobností, či
sa usmeješ, kedy vyhodnotíš, že je najlepšie
sa priblížiť. Kedy je lepšie sa opýtať. Ak ale
ide vyslovene omoment, tak pýtať sa nemá
zmysel, lebomoment zmizne.“ Juraj akurát
pripravuje fotografickú publikáciu
o troch vojnových konfliktoch, kde mu
úplne odpadol problém so súhlasom
fotených osôb, keďže je úplne jasné,
prečo tam fotil.

Bývalý šéfredaktor Fotonovín Branislav
Štepánek mi nedávno spomenul známy
prípad Nussenzweig vs. diCorcia.Na
základe prípadu newyorský súd rozho‐
dol, že fotografie vytvorené na ulici, de‐
finované ako tzv. street photography
alebo pouličná fotografia môžu ich
tvorcovia zobrazovať, publikovať
a predávať bez súhlasu subjektov, ktoré
figurujú na týchto fotografiách.
V prípade išlo o to, že fotografovaný
predavač Nussenzweig nenamietal, keď
ho diCorcia fotil na ulici, ale žaloval

DiCorciu, keď jeho podobizeň predával
v galérií v limitovanej edícií za 20- až
30-tisíc dolárov.

Jeden môj známy, nomádsky sprievod‐
ca v Maroku, ktorý častokrát sprevádza
po saharskej púšti kameramanov
a fotografov aj niekoľko týždňov
a mesiacov,mi nedávno napísal, že si
všimol, že jeho portrét, ktorý jeden
z jeho klientov nafotil, predáva na
komerčné účely ako plagáty. Sprievodca
s tým nesúhlasil a nevedel, čo s tým má
robiť, a žiadal ma o pomoc.Keďže
z právneho hľadiska nemal fotograf
podpísanú zmluvu so sprievodcom na
komerčný predaj jeho podobizne, bol
sprievodca v práve a mohol oprávnene
požadovať stiahnutie fotografie
z predaja. Je však otázne, či túto jeho
požiadavku fotograf nakoniec rešpekto‐
val, alebo sa tváril, že išlo o autorskú
umeleckú fotografiu.

Domnievam sa, že v dnešnej dobe
musia dokumentárni fotografi a foto‐
grafky každé jedno kliknutie spúšte veľ‐
mi dobre zvážiť a následne sa musia hl‐
bšie než kedykoľvek predtým zamyslieť,
ako použiť svoje fotografie. Aj štýl fote‐
nia je úplne odlišný, pozrime sa, ako
fotili napríklad v Magnum Photos pred
päťdesiatimi rokmi a ako fotia teraz.
Dovolím si tvrdiť, že dnes skôr prevažu‐
jú abstraktnejšie vizuálne prístupy nad
objektívnymi zobrazeniami doby.Do‐
kumentovať udalosti, komunity a ľudí
je však veľmi potrebné aj teraz, lebo ak
by takéto zábery absentovali v histórií
ľudstva, bola by to veľká škoda. Preto
nestačí iba dokumentovanie samých
seba v podobe tzv. ,,selfies“, lebo tie sa
časom stratia vo virtuálnom priestore.
No to, čo zostane po profesionáloch
a profesionálkach v podobe záznamov
z fotografických výstav a v ich knižných
publikáciách, bude dôležitejšie.Možno
práve také zábery nájdete aj v čísle Foto‐
novín, ktoré držíte v rukách.

DorotaHolubová
šéfredaktorka

Jana Rajcová, Superhrdina | zo série Z Talianska s láskou | 2019

V minulosti ste pracovali ako fotore‐
portér, fotili ste pre rôzne časopisy,
často ste pracovali v zahraničí. Vo
svojich posledných prácach však zo‐
stávate na Slovensku, a mení sa aj váš
štýl práce, je sústredený, pomalý aj
vďaka technike, ktorú používate. Čím
to podľa vás je, že ste sa ako fotograf
vyvinuli týmto smerom?
Mohli by sme to nazvať aj návratom
ku koreňom, aby sme boli takí rurál‐
ni. Áno, fotil som veľa pre noviny
a časopisy, na Slovensku aj v zahrani‐
čí. Ale musím priznať, že ma to až tak
veľmi neuspokojuje. Nemám rád, keď
sa niečo robí narýchlo. Nechcem to
samozrejme nijak znevažovať, ale na‐
príklad práve v spravodajskej, repor‐
tážnej fotografii sa mi nepáči, že
mám niečo odfotiť a okamžite to nie‐
kde prezentovať. Mám rád premys‐
lenú, dlhodobú prácu s nejakými pre‐
sahmi. Chcem, aby tie fotografie
spolu hrali, fungovali, a to sa nedá
urobiť okamžite. Nad tým treba pre‐
mýšľať a pracovať na tom. Preto sa to
u mňa postupne vyvinulo tak, že teraz
už pracujem iba na dlhodobých cyk‐
loch alebo projektoch.

Na jeseň vám vyšla nová fotografická
kniha – SPIŠ, tiene a ozveny. Aj tu,
rovnako ako v predchádzajúcej knihe
Memoria, fotografujete na veľkofor‐
mátový drevený fotoaparát. Mám
pocit, že ste si postupne vyvinuli istú
pracovnú metódu, ktorej cieľom je si
veci čo najviac skomplikovať.
Áno, to je veľmi správny postreh.
V dnešnej dobe, keď všetko speje
k zjednodušovaniu, odľahčovaniu, šet‐
reniu, by nebol problém strčiť si do
vrecka malý digitálny fotoaparát, ktorý
určite robí kvalitné a dobré fotografie,
a s úsmevom na tvári ísť do sveta
a fotiť. Ale ja sa na to pozerám inak.
Tým, že fotím analógovo, na starú
storočnú technológiu, ma po fotení
čaká ešte celá tá alchýmia, ten proces
vyvolávania. Čiže áno, svoju prácu si
komplikujem, ale robím to rád.

Fotoaparát, ktorý ste zmienili, je
naozaj taký až múzejný kus. Ako naň
reagujú ľudia? Predpokladám, že sa
vám s ním fotografuje inak, ako keby
ste prišli s niečím nenápadnejším.
Áno, reakcie ľudí sú iné. Ľudia už na
také niečo nie sú zvyknutí. Kedysi,
možno pred sto rokmi, keď do dediny
prišiel fotograf alebo sa ľudia vybrali
do mesta dať sa odfotografovať, tak
očakávali niečo podobné. V dnešnej
dobe digitálnych zrkadloviek je môj

fotoaparát niečo nevšedné. Takže na
jednej strane je to prekvapenie a na
druhej očakávanie, čo z toho bude.
Nielen ten výsledok, ale celý ten proces
– ako bude fotenie prebiehať. Takže ta‐
kýto fotoaparát môže vyzerať ako hen‐
dikep, ale je to zároveň aj výhoda. Ča‐
stokrát sa dajú zo zvedavosti odfoto‐
grafovať aj ľudia, ktorí by sa inak fotiť
nechceli.

Portréty, ktoré ste na Spiši nafoto‐
grafovali, sú veľmi silné. V niečom
na mňa pôsobia až takým,,tuláckym‘‘
dojmom. Ako ste si vyberali svojich
hrdinov?
Je tam veľa fotiek, ktoré vznikli náho‐
dou. Uvidel som človeka, ktorý ma
zaujal, dali sme sa do reči a ja som ho
odfotil. Ale veľa portrétov, a nielen
tých, som mal naplánovaných dopre‐
du. Vždy fotím veci tak, že si dopredu
premyslím, čo by som chcel fotografo‐
vať a ako by som to chcel urobiť. Reali‐

ta však väčšinou nezodpovedá mojim
predstavám, a potom treba nájsť neja‐
ký kompromis – využiť situáciu, ktorá
nastane. Čiže áno, v knihe sú foto‐
grafie, ktoré vznikli náhodne, ale sú
tam aj také, ktoré vznikli cielene.

Keďže fotografujete na analóg,
výsledné fotky vidíte až neskôr. Viete
vycítiť už počas fotenia, že ste urobili
dobrú fotografiu?
Nie. To je podľa mňa jedna z výhod
veľkoformátovej analógovej fotografie.
Keď človek fotí s digitálom, odfotí
a pozrie sa na displej. Ale ja ho ne‐
vidím. Ja mám pred sebou ešte dlhý
proces – musí sa mi nazbierať isté
množstvo negatívov, kým zarobím
chémiu, a potom, o dva tri týždne,
záleží, ako intenzívne pracujem, vidím
výsledok. A to je pre mňa to krásne na
analógovej fotografii – moment prek‐
vapenia. Mám rád to fyzično vo foto‐
grafii, vôňu vývojky, celý ten proces, tú

alchýmiu, ktorá musí prebehnúť, a až
na jej úplnom konci je výsledok. A po‐
tom veľakrát dochádza k takému roz‐
čarovaniu, až dezilúzii, keď som si
myslel, že to bude dobrá fotka, ale nie
je. Sú to práve drobné detaily, ktoré
odlišujú výnimočnú fotku od tej
priemernej, bežnej. A to je aj dôvod,
prečo, keď stlačím spúšť, nikdy ne‐
viem, či som urobil dobrú fotografiu.
Z toho, čo si myslím, že bude dobré,
nemusí byť nič extra, a naopak. Sa‐
mozrejme, za tie roky mám už isté
skúsenosti, ale vždy sú tam momenty,

ktoré ma dokážu prekvapiť. A to je na
tom výborné.

Mám pocit, a nie je to len tým, že fotí‐
te čiernobielo, že na vašich fotkách
vládne také akoby bezčasie.
Je to aj mojím cieľom. Vždy sa snažím,
aby na mojich fotografiách neboli prv‐
ky súčasnosti. To znamená, aby tam
neboli autá, značky, tabule či elektric‐
ké stĺpy. Musím povedať, že je to veľmi
ťažké, pretože my Slováci sme majstri
v tom, že dokážeme pred historický
kostol postaviť trafostanicu alebo stĺp

ALANHYŽA

NEMÁMRÁD,KEĎSANIEČOROBÍNARÝCHLO
Alan Hyža (1964) je dokumentárny fotograf, autor jedenástich fotografických publikácií. Pracoval ako fotograf v rôznych peri‐
odikách ako Sme, Reflex, Plus 7 dní. V súčasnosti sa venuje vlastnej autorskej tvorbe. V roku 2009 získal za knihu Misia Cenu
Egona Erwina Kischa a titul Fotograf roka udeľovaný Stredoeurópskym domom fotografie v Bratislave. Najnovšia kniha
Alana Hyžu SPIŠ – tiene a ozveny bola krátko po vyjdení zaradená medzi tri najkrajšie knihy v kategórii Súčasná fotografia
v súťaži fotografických kníh východnej a strednej Európy, ktorá bola jedným zo sprievodných podujatí 30. ročníka Mesiaca
fotografie.

Alan Hyža |Prvé sväte prijímanie | Krizova | Ves 2018

Obálka knihy SPIŠ – tiene a ozveny
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s elektrickým vedením. Odfotiť tie
miesta tak, aby to nebolo vidno, si vy‐
žaduje veľkú trpezlivosť a veľké hľada‐
nie.

Je to potom ešte dokument?
Neviem, či by som to nazýval doku‐
mentom. Ale pre mňa to je dokument.
Podľa mňa umenie spočíva v znalosti
vedieť si z toho balastu toho celku, na
ktorý sa pozeráme, vyselektovať to
podstatné, to najdôležitejšie tak, aby
to spĺňalo aj nejaké estetické kritériá.

Takže prispôsobujete realitu svojim
estetickým kritériám?
Dá sa to tak povedať. Áno, prispôsobu‐
jem, ale v žiadnom prípade ju nijako
nemením. To, čo odfotím, to tam aj
naozaj je.

Čo je podľa vás dobrý portrét?
Dnes je doba, keď sa za portrét
vydáva všetko, každá fotografia, na
ktorej je človek. V médiách sa objavujú
fotky z tlačoviek, zasadaní vlády,
momentky zo šoubiznisu, ale to nie sú
portréty. To je iba záznam nejakej rea‐
lity. Portrét je veľmi špecifická, vysoko
špecializovaná disciplína. Urobiť nie‐
koho portrét – rovnako ako kedysi,
keď sa portréty maľovali – netrvá chví‐
ľu. Je to akt. Je to vec, ktorú si treba
premyslieť a na ktorú sa treba pripra‐
viť. Dobrý portrét vznikne vtedy, ak
ten človek, čo portrét robí, má jasnú
predstavu, čo chce tým portrétom po‐
vedať. Tak ako každá fotografia, aj
portrét musí vzbudzovať emócie. To,
čo je na obraze, je len jedna vec, ale to
podstatné je, čo sa pri tom človeku
odohráva v hlave. Často vidíme na
prvý pohľad banálny záznam nejakého
obyčajného momentu, ale pritom v nás
vzbudí nejakú emóciu alebo spomien‐
ku, a začneme premýšľať. Vtedy tá
fotografia podľa mňa splnila svoj účel
– pretože odštartovala u diváka nejaký
proces v hlave. Vtedy je to podľa mňa
dobrý portrét, respektíve dobrá foto‐
grafia.

Prečo ste sa rozhodli prezentovať svo‐
ju prácu hlavne vo forme kníh? Čím
vás kniha priťahuje, čím je pre vás
zaujímavá?
Pre mňa je kniha vrcholom toho, čo sa
dá vo fotografii dosiahnuť. Výstava je
krásna vec, ale je to niečo, čo stojí
strašne veľa energie a je to aj finančne
náročné. Výstava musí byť naozaj tip
top, nič nemôže byť náhodné, nič sa
nemôže zanedbať. A potom tá výstava
trvá týždeň, dva týždne, a skončí sa.
Ten efekt je krátkodobý. Ale kniha je
niečo, čo tu zostáva na dlhý čas. Bude
tu, aj keď už tu my nebudeme. Kedysi
som čítal takú zaujímavú myšlienku –
kniha je vlastne múzeum bez stien. Je
to také zhutnenie toho umeleckého
procesu. Pre mňa je kniha vrcholom
toho, čo sa dá vo fotografii urobiť.

Ako prebieha práca na vašich kni‐
hách? Podľa čoho si vyberáte výsledné
fotografie?
Výber fotografií je dlhý proces, niekedy
bolestivý. Pretože do finálneho výberu

sa veľakrát nedostanú fotky – a mys‐
lím, že teraz hovorím všeobecne, a ne‐
týka sa to len mojej práce –, o ktorých
si myslím, že sú vynikajúce. Trhá mi to
srdce, ale jednoducho ten celok musí
fungovať spolu. Musí to byť jeden
príbeh, v ktorom jedno nadväzuje na
druhé. Musí to spolu súvisieť, a preto
sa stáva, že niekedy tam aj vynikajúca
fotografia proste nepasuje. Poviem
vám príklad – do knihy o Spiši som
fotil aj prezidenta Kisku. Bolo to v ob‐
dobí, keď bol ešte aktívnym preziden‐
tom, a ja som ho odfotil v civile v cuk‐
rárni v Poprade. Ale nakoniec tá foto‐
grafia v knihe nie je. Pretože keď som
si ten súbor vyskladal, jednoducho mi
tam tá fotografia nehrala. Takže som
ju musel s krvácajúcim srdcom vyra‐
diť. Editovanie knihy je náročný
proces, finálny výber fotografií je
niečo, čo sa nerodí ľahko.

S kým konzultujete svoje knihy? Máte
nejakého editora, s ktorým spolupra‐
cujete?
Ja si to veľmi rád skladám sám. Ale
vždy sa počas toho procesu výberu
fotografií s niekým poradím. Väčšinou
je to tak, že skoro z každej fotky exis‐
tuje niekoľko variantov a v istom
momente sa už neviem rozhodnúť,
ktorá je lepšia. Mám takých kamarátov
fotografov, Martina Marenčina a Joze‐
fa Ondzíka, a tiež kurátorku Luciu
Benickú a grafika Ivana Štora. To sú
ľudia, ktorým dôverujem a na ktorých
názor dám. Ale oficiálne nemám žiad‐
neho editora.

Podľa čoho si vy vyberáte svoje témy?
Podľa toho, čo ma zaujíma a baví. Teraz
som dokončil Spiš, ktorý som fotil pre‐
to, že mám k nemu dlhoročný citový
vzťah.Narodil som sa v Levoči, ale ni‐
kdy som tam nevyrastal. Dá sa povedať,
že som od narodenia Bratislavčan. Ale
starí rodičia žili na Spiši a ja som tam
trávil prázdniny. Spiš je pre mňa niečo

veľmi blízke a určujúce.Mám ho rád
a dobre to tam poznám.Už dlhšie som
premýšľal nad tým, že by som chcel
urobiť knihu o Spiši, ale nevedel som,
ako na to. Pretože tých kníh a projektov
o Spiši už bolo strašne veľa, od Plicku
až po úplne nezmyslené hlúposti.
Nechcel som robiť niečo, čo tu už bolo,
a chcel som sa vyhnúť takému tomu

klišé, že by som ukazoval všeobecne
známe veci, ako je napríklad Oltár Maj‐
stra Pavla v Levoči.Mojím cieľom bolo
zachytiť také duchovné miesta, ktoré sú
pre Spiš charakteristické, aj keď možno
nie sú ani známe, ale majú v sebe istú
vnútornú silu.Nesú v sebe odkaz
minulosti, a zároveň je tam prepojenie
so súčasnosťou.

Na tento projekt vlastne plynule nad‐
viazal ďalší, na ktorom teraz pracu‐
jem. Dlho som nad tým rozmýšľal
a uvedomil som si, že juh Slovenska –
taký ten pás od západu na východ –
nebol ešte nikdy poriadne spracovaný.
Každý pozná Oravu, Spiš, Tatry, ale
kto pozná Gemer, Malohont či Tekov?
To sú oblasti, ktoré sú z historického
hľadiska ohromne významné. Kedysi
to bolo bohaté regióny, boli tam nád‐
herné kostoly zdobené talianskymi
majstrami. A dnes je to v absolútnom
úpadku, vládne tam nezamestnanosť
a beznádej. Ale tie miesta majú stále
vnútornú energiu. Takže momentálne
prechádzam práve tieto lokality,
a chcel by som z toho urobiť nejaký
ucelený projekt.

Kedy je pre vás cyklus hotový? Kedy je
ten moment, že si poviete: Dobre, do‐
fotil som?
Ono to nie je hotové nikdy. Aj teraz, keď
držím knihu o Spiši v ruke, viem, čo by
som tam ešte chcel urobiť. Ale vždy si
treba, a toma naučili prax a realita,
vždy si treba v istomokamihu povedať,
že stačilo, pretože tie veci by sa dali
robiť donekonečna.Keďmám splnené
také tie svoje hlavné idey a plány, a som
s nimi spokojný a už sa na ne len naba‐
ľujú také tie náhodné veci, ktoré som
nemal v pláne urobiť, ale výborne do
toho zapadajú, tak si v istommomente
poviem, že stačilo. Spiš sa dá fotiť done‐
konečna, a rovnako aj Slovensko, ale
v istommomente treba proste skončiť.

Kde je podľa vás miesto dokumentár‐
nej fotografie v súčasnom svete?
Môj názor je taký, že fotografia ako
médium bola vymyslená na to, aby do‐
kumentovala –nejaký okamih alebo
dianie. Bola vymyslená na to, aby sa
fotili momentky. Samozrejme, v tých
úplných začiatkoch to tak nebolo, ale
ten vývoj postupne dospel až tam, kde
je dnes.Myslím, že ako každé odvetvie
fotografie aj dokument sa vyvíja. Keď
si pozrieme súčasný dokument
a porovnáme ho s tým, ako sa fotilo
pred dvadsiatimi alebo päťdesiatimi
rokmi, ako fotil Cartier-Bresson alebo
fotografi Magnum, samozrejme vidí‐
me rozdiel. Fotia sa inak iné veci,
lebo aj svet je iný. Je to prirodzený
proces, ale dokumentárna fotografia
bude existovať vždy.

Nemáte žiadnu webstránku. Je to
zámer?
Nie je to lenivosť. Viem, že webstránka
je užitočná vec, ale dnes má web každý.
Necítim potrebu prispievať k tej záľahe
internetového balastu, ktorý nás ob‐
klopuje.Myslím, že kto má záujem,
ten si ma nájde. Ja som otvorený všet‐
kému, ale necítim potrebu prezentovať
svoju tvorbu a svoju činnosť na inter‐
nete. Preto nemám web a nie som ani
na Facebooku.Nie som prívržencom
týchto moderných trendov a technoló‐
gií. Aj keď niekedy je to asi na moju
škodu.

Jana Gombiková
fotografka

Alan Hyža | Jánovce | 2019

Alan Hyža | Slovenská Ves | 2018

Alan Hyža | Spišská Kapitula | 2017

Alan Hyža | rómsky tulák | Spišská Bela | 2018
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Názov výstavy: Reflexie: súčasný
portrét v tvorbe nových členov
Združenia SPF
Kurátorka: Michaela Bosáková
Vystavujúci autori: Ľuboš Kotlár,
Karina Golisová, Dušan Kochol,
Zuzana Pustaiová
Dátum trvania: 23. 10. 2020 – 25. 10.
2020; predĺžená do 6. 12. 2020
Miesto: Galéria Umelka

Zmestiť štyroch autorov s rozsiahly‐
mi projektami do jednej miestnosti
– je výzva. Napísať o nich stručnú
recenziu tiež. Hlavným cieľom
v oboch prípadoch bolo oboznáme‐
nie divákov s tvorbou nových členov
Združenia SPF (Slovenských profe‐
sionálnych fotografov).

Prepojením tvorby Ľuboša Kotlára,
Kariny Golisovej, Dušana Kochola
a Zuzany Pustaiovej je čiernobiely
portrét, cez ktorý dokážu autenticky
reflektovať prežívanie, vzťahy a úva‐
hy o sebe a svojom okolí.

Pri návšteve výstavy Reflexie
v kamennej sále galérie Umelka ma
zaujala samotná inštalácia foto‐
grafií, ktorá oddelila diela autorov
a zároveň rozohrala hru s divákom
v priestore. Vznikli priehľady a nové
situácie, v ktorých sa kombinácie
fotografií nachádzajú v závislosti od
pohľadu diváka. Vizuálny rytmus
opakujúcich sa umiestnení foto‐
grafií a použitej farebnosti stien
a rámov (či stien ako rámov) bol
narušený len v diele Dušana Kochola
– Blind spot Limbo. Na jednej strane
fotografie v dvoch bielych rámoch
a jednom zelenom, ktorý pôsobil
ako elegantná zvýrazňovačka, ktorá
sa dopĺňala s výraznou farbou ružo‐
vých papierových popisiek. Na
druhej strane (steny) zrkadlenie
portrétu v drevenom ráme a malý,
čiastočne na zrkadle nasprejovaný
nápis BLIND SPOT vo výraznej žlto-
zelenej farbe nepríjemne bil do očí
a radšej mohol byť nahradený
ústredným motívom tohto projektu
– inštaláciou zo spätných zrkadiel,
viditeľnej na jednej z vystavených
fotografií. Práve analýza minulosti
a nastavovanie si (spätného) zrkad‐
la, v ktorého odraze vidíme len frag‐
menty portrétov či svetelné hry,
je prítomná vo výbere štyroch foto‐
grafií z jeho rozsiahlejšieho projek‐
tu.

Celá výstava je akoby sviežou ochut‐
návkou z rozsiahlejších diel, ktoré
lákajú k tomu, aby boli divákmi vy‐
hľadané a preskúmané aj mimo vý‐
stavy, v kontexte ich celku a prvot‐
ného zámeru. Najmenej prob‐
lematické sa mi z tohto hľadiska
javil projekt Interlude od Zuzany
Pustaiovej, ktorá si vďaka knihe

vytvorila priestor a kontrolu, čo sa
rozsahu aj dramaturgie fotografií
týka. Vďaka nej bolo možné
jednoduchšie odhaliť vtipné zrkad‐
lenia rodinných scenárov, ich nena‐
pĺňanie či jemné vychýlenia sa
z nich. Výber troch fotografií
prítomných na výstave sa tematicky
zacieľoval práve na obraz zrkadla,
odrazu a sebareflexie so stále
prítomnou vizuálnou hrou s banál‐
nosťou.

Reflexia priestoru, prítomného oka‐
mihu a rezonancie s divákom bola
prítomná v dvoch obrovských foto‐
grafiách Ľuboša Kotlára.Nerezové
objekty opreté o stenu. Príliš iné, než
sme zvyknutí. Jeden z portrétov, či
skôr tiel, na ňom umiestnený
v hornom rohu namiesto zaužívanej
úrovne očí na mňa pôsobil magnetic‐
ky a nútil ma hľadať vždy nové po‐
hľady a odrazy.Nebol to zážitok
prítomnosti „tu a teraz“, skôr pocit
stratenosti a frustrácie z neustálej
snahy o jej nachádzanie.Možno aj to
je nowlessness, absencia prítomného
momentu z názvu tohto projektu.

Napriek monochromatickosti foto‐
grafií všetkých vystavených projektov
na mňa tri fotografie od Kariny Goli‐
sovej o hraniciach lásky pôsobili,
akoby žiarili farbami. V kontraste
s dielami ostatných autorov a ich tém
z nich sálala mladosť, zvedavosť, in‐
tenzívne prežívanie lásky a slobody,
ktorým pomohlo originálne rámova‐
nie a vytvorenie akoby veľkých drevot‐
rieskových polaroidových rámov.

Počas výstavy ma sprevádzala
dotieravá otázka, ktorá vychádzala
z podstaty ružových kancelárskych
popisiek určených na priradenie au‐
tora k dielu.

Čo by sa stalo, ak by som ich prelepila
na iné miesto?

Chaos. Anarchia. Punk.

Nie. Aj tak by všetci vedeli, že veľké
nerezové plechy robil Ľuboš Kotlár,
Karina Golisová intenzívnu mladosť,
Zuzana Pustaiová vtipno-vážnu
banalitu a Blind Spot patril Dušanovi
Kocholovi. Všetci autori a autorky sú
už známe mená. Ťažšie budú vykro‐
čenia do neznáma k hľadaniu ešte
neobjavených.

Lena Adamčáková
fotografka amanažérka AMFO

ZRKADLENIE/REZONANCIE/
REFLEXIE

Marek Pupák | Na Slovensku po slovensky | 2016 Szombat Eva | z projektu – They Said Yes | 2016Reflexie Umelka BA SK | 2020

DØKUMENT
VYSTAVUJE
POPRVÝKRÁT
Názov výstavy: Døkument 20 20
Kurátori: Ján Viazanička,Veronika
MarekMarkovičová,Michaela
Paštéková
Vystavujúci Autori: Matej Hakár,
Jana Ilková,Dominika Jackuliaková,
Marek Jančúch, Andrea Kalinová,
ŠymonKliman,RoboKočan,
Peter Korček, Lenka L. Lukačovičová,
SoňaMaletz, Boris Németh,
Marek Pupák, PavelM. Smejkal,
Jana Šturdíková, Ján Viazanička
Dátum trvania: 24.9.2020 – 14.3.2021
Miesto:GalériaMiloša Alexandra
Bazovského, Trenčín

VýstavaDøkument 20 20 v trenčianskej
GalériiMiloša Alexandra Bazovského
nadväzuje na publikáciu døkument1,
ktorá je výberom slovenských doku‐
mentárnych projektov za posledných 20
rokov.Výstavu otvára trojica fotografií
Jána Viazaničku a BorisaNémetha,
ktorí už svoju prácu vGalérii Bazovské‐
ho prezentovali v rámci výstavy Preme‐
ny Slovenska (2018).

Na jednej z fotografií vidímemedveďa,
ktorý je jedným z národných ,,problé‐
mov‘‘, je znehybnený jednak samotným
aktom fotografie, a jednak tým, že je
vlastne vypchatý.Na druhej fotografii je
bývalý premiér Róbert Fico počas preja‐
vu naMedzinárodnomdni žien, ktorý
svojou polohou tela pripomína prvú
fotografiu. Zábavná, hocimožno trochu
príliš očividná analógia je doplnená
treťou fotografiou, ktorá pracuje so sub‐
tílnejšoumetaforou.Na tejto fotografii
vidíme v popredí vratký kiosk s cukro‐
vou vatou a jehomajiteľa, ktorý za‐
krytím tejto štruktúry plastovou fóliou
vytvoril niečo ako bábkové divadlo. Za
poodhalenou oponoumôžeme nahliad‐
nuť do života obyčajných Slovákov.
A nad tým všetkým sa týčia hory.Hor‐
ko-sladká príchuť fotografie Jána Viaza‐
ničku –ktorý je spolu s Veronikou
MarekMarkovičovou aMichaelou Paš‐
tékovou jedným z kurátorov výstavy –
nás bude sprevádzať po celý čas.

Výstava zaberá trimiestnosti, ktoré, zdá
sa, delia výstavu na tri časti aj obsahovo.
Prvúmiestnosť otvára veľkoformátová
fotografiaMareka Jančúcha.Motív au‐
tonehody nás intuitívne odkazuje
kMartinovi Kollárovi a naznačuje nám,
v akomduchu sa bude niesť zvyšok vý‐
stavy. Tátomiestnosť je venovaná väčši‐
nou prácam, ktorých jazyk sa približuje
topografickej fotografii. Preto je trochu
prekvapivé, že sa práve v tejtomiestnos‐
ti nenachádza aj súbor Petra Korčeka
Jungle City, ktorý pracuje s podobnými
princípmi.Namiesto toho je umiest‐
nený až v poslednejmiestnosti, ktorá
má skôr anekdotický charakter. V prvej
časti výstavy sa tiež nachádzajú práce
Jany Ilkovej, ktorej citlivé oko a estetické
fotografie by sa skôr hodili do druhej

miestnosti spolu prácami Lenky Luka‐
čovičovej a Dominiky Jackuliakovej. Ich
súborymajú skôr kontemplatívny cha‐
rakter a pracujú so subtílnejším foto‐
grafickým jazykom, ako je tomu
pri zvyšku vystavených prác.

Tak ako kontrast formátov rozbíja
monotónnu štruktúru, rôzne spôsoby
radenia sekvencií testujú divákovu po‐
zornosť. Konceptuálnejšie pôsobiaci
prístup, ako je napríklad séria Châteaux
po našom Jany Šturdíkovej, v ktorej
becherovským spôsobomdokumento‐
vala chátrajúce kaštiele, sa ocitá v kon‐
traste s veľkoformátovou analógovou
fotografiou ŠymonaKlimana z projektu
Beautiful people. Štruktúra výstavy sa

pohráva s rôznymi asociáciami a ne‐
vyhýba sa ani konfrontačnýmmomen‐
tom, ako je napríklad séria fotografií od
rôznych autorov (Viazanička,Maletz,
Jančúch), ktorá v konečnomdôsledku
pôsobí rovnako kompaktne, akoby bola
dielom jedného autora; či skupina foto‐
grafií tej istej umelej palmy od rôznych
autorov, ktorá je zároveň vtipným
komentáromkmalosti Slovenska. Foto‐
grafie palmy pripomínajú známy expe‐
riment z histórie fotografie – jeden ob‐
jekt, niekoľko vízií. Rovnako ako
v prípade experimentu organizovaného
múzeom v Toulone v 80. rokoch: Telo,
utrpenie.Čierna, biela, tak aj tumôže‐
me sledovať rôzne fotografické prístupy
k objektu a k téme.Zaujímavý kurátor‐

ský prístup, ktorý okrem skúmania do‐
kumentárnej hodnoty fotografiímá aj
meta-fotografický charakter. Vďaka ku‐
rátorom si pripomíname, že na rozdiel
od všeobecného presvedčenia o foto‐
grafii a dokumente ako o zdroji vše‐
obecnej pravdymáme dočinenia so sub‐
jektívnou interpretáciou reality. Táto
subjektivita nie je v žiadnomprípade
previnením fotografie, ale naopak sil‐
nou stránkou, ktorá jej umožňuje nájsť
simiesto na stenách galérie. Lakonic‐
kýmkomentáromk celej inštalácii sa
stáva jednoduchá fotografia nápisuNa
Slovensku po slovenskyMareka Pupáka
z rovnomenného súboru.
Pomocou pohľadu na krajinu a jej oby‐
vateľov sa vystavujúci autori alebo, pres‐

nejšie povedané, kurátori snažia priblí‐
žiť k tomu, čo je vlastne to slovenské,
naše, v konfrontácii s vystavenými ob‐
razmi reality všakmusíme nutne zavá‐
hať.Obrazy, ktoré vidíme, námneponú‐
kajú žiadny kľúč, ako naplniť rozpráva‐
nie o krajine Slovensko nejakýmkon‐
krétnymobsahom.Slovensko z výstavy
Døkument 20 20 je krajina, ktorá si
hľadá svoju identitu, tvár amiesto – čo
je nakoniecmožno najvýstižnejšou cha‐
rakteristikou priestoru, o ktorom sa ku‐
rátori snažia rozprávať.

Piotr Gąska, Jana Gombiková
fotografi

Dušan Kochol | Blind Spot Limbo | 2020

Soňa Malezt| Malý raj | 2016
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Názov: 30. ročník Mesiaca fotografie
Termín: 16.11. − 16.12.2020
Miesto: 19 výstav/13 galérií, 3 verejné
vonkajšie priestory

30 rokov je významné výročie a je ne‐
skutočná škoda, že Mesiac fotografie
na Slovensku toto svoje jubileum za
súčasnej pandemickej situácie nemo‐
hol osláviť s väčšou pompou. Hlavne
teraz, keď je problematické vycestovať
za fotografiou do zahraničia a keď sa
milovníci fotografie musia uspokojiť
s tým, čo sa z času na čas zorganizuje
u nás. Mesiac fotografie zvykne byť vý‐
nimkou z tohto pravidla. Nielen svojím
rozsahom, ale aj zameraním. Počas
celého mesiaca je možné túlať sa záku‐
tiami Bratislavy, objavovať nové výstav‐
né priestory, obdivovať, posudzovať
a hoci aj odsudzovať celosvetovo oce‐
ňovaných, ale aj menej známych či úpl‐
ne neznámych fotografov a fotografic‐
kých umelcov. Tých svetových, stredo‐
európskych a v neposlednom rade na‐
šich, čiže slovenských. Bolo tomu aj
tento rok, v oklieštenej podobe, bez
workshopov, vernisáží a diskusií.

30. ročník umožnil súbežnú oslavu
akademikov na festivalovej pôde. 30
rokov od svojho založenia v roku 2020
oslavovala Katedra fotografie a nových
médií Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, ale aj Inštitút tvorivej
fotografie v Opave. Zatiaľ čo Slováci sa
uskromnili v galérii na svojej aka‐
demickej pôde („Smoke and Mirrors“;
Galéria Médium; kurátori: Ema Heste‐
rová, Oksana Hosko, Barbora Komaro‐
vá, Ľuboš Kotlár a Miroslava Urba‐
nová), ITF dostalo priestor na svoju
prierezovú výstavu v jednom z najlep‐

ších výstavných priestorov na území
Bratislavy – v Dome umenia („Tri
dekády“, 30 rokov ITF v Opave (CZ);
kurátor Vladimír Birgus). Výstava Tri
dekády predstavila výber ikonických
fotografií študentov ITF, ktoré prezen‐
tovali školu na minulých ročníkoch
Mesiaca fotografie. Výstava slovenskej
školy zaujala výberom mladej kurátor‐
skej generácie, ktorej pohľad na tri
desaťročia tvorby jej absolventov
a študentov sa ubral tajuplnejším
smerom.

Keď už som spomínala absolventov, cí‐
tim potrebu sa pozastaviť pri výstave
fotografií Timoteja Križku (30 rokov
Ateliéru kameramanskej tvorby FTF na
VŠMU; Galéria F7; kurátor Štefan
Komorný), ktorý predstavil súbor
čierno-bielych portrétov pod názvom

„Pokojní v nepokoji“. Ide o portréty bý‐
valých politických väzňov a väzenkýň
a je to zároveň súbor ich výpovedí o ich
boji o slobodu. Slobodu predovšetkým
tú vnútornú, pocitovú, autor týmto
dielom pretaveným aj do knižnej
podoby prezentuje ako najväčšiu ľud‐
skú hodnotu. Za pomoci fotografií
a rozhovorov s fotografovanými sub‐
jektami ako keby sám hľadal odpovede
na otázky vlastného bytia. Ako žiť
a nielen prežívať každý deň, ako za
akýchkoľvek okolností a aj v beznádej‐
ných situáciách nájsť smerovanie,
vieru a nenechať si zobrať vlastné pre‐
svedčenie, svoju slobodu myšlienok,
rozhodovania a smerovania života.
Zručnosti kameramana a krásny cit
pre svetlo pretavil aj v druhej sérii, do
ktorej pribudla farba. Multiexpozičný
cyklus sa pohráva s realitou v mnohých
vrstvách, výsledkom čoho je akési

snové umelecké fotografické dielo bez
jasných obrysov, ale s jednoznačne vy‐
kreslenou dimenziou autorovho
videnia.

Ako v sne som si pripadala aj pri po‐
hľade na veľkoformátové diela brazíl‐
skeho fotografa Vika Muniza („Imagi‐
nária“, Stredoeurópsky dom fotografie;
Galéria Profil), v ktorých sa prelínali
obrazy svätých rôznych náboženstiev,
filmových hviezd či iných známych
osobností a ďalších artefaktov. Muniz
vytvára rozsiahle umelecké diela,
ktorými odkazuje sa tvorbu majstrov
maľby či portréty celebrít a následne
ich fotografuje. Ide o rozsiahle koláže
akýchsi výňatkov z kultúrnych obrazov
s prímesou náboženskej viery, ktoré
nás obklopujú.

Za 30 rokov histórie festivalu Mesiac
fotografie toho mesto Bratislava zažilo
veľa. Festival k nám priniesol mnohé
známe mená, postupne sa vyvíjala jeho
podoba aj rozsah. Fotografie pripomí‐
najúce niektoré momenty z histórie
festivalu našli priestor na plote Galérie
Umelka („30 rokov festivalu Mesiac
fotografie“; kurátori: Václav Macek,
Judita Csáderová). Vysoko frekvento‐
vaná križovatka pre peších pri Univer‐
zite Komenského je dobrým miestom
pre outdoorovú prezentáciu a nezostá‐
va mi iné, ako len veriť, že aj napriek
obmedzeniam si týmto spôsobom vý‐
stava i celý festival získali ďalších ver‐
ných fanúšikov. Organizátorom festi‐
valu Mesiac fotografie dávam palec
hore za snahu priblížiť fotografiu čo
najväčšiemu množstvu ľudí tým, že
viaceré výstavy alebo časti z nich boli
umiestnené v exteriéri. Je to možno in‐

špirácia festivalom La Gacilly-Baden
Photo, ale v každom prípade vhodný
počin práve v tejto dobe, keď nikto
z nás, a tobôž už organizátori, nedoká‐
že predpovedať, či o týždeň budú môcť
byť galérie a múzeá otvorené. Je veľká
škoda, že sa do festivalu intenzívnejšie
nezapája samotné mesto Bratislava.
Už dlhšiu dobu si všímam inštalácie
fotografií na Hviezdoslavovom námes‐
tí, visia na lankách medzi stromami,
neadekvátne prezentujú veľakrát im‐
pozantné diela. A pritom by stačilo tak
málo. Jednorazová investícia do
prenosných stojanov, ktoré by mesto
mohlo prenajímať na výstavy rôzneho
druhu a bolo by ich možné používať
nielen na spomínanom Hviezdoslavo‐
vom námestí, ale aj na iných pries‐
transtvách či v interiéri. Možností vy‐
užitia modulárnych stojanov či disp‐
lejov je nekonečné množstvo. Vizuálne
by sa zlepšil verejný priestor a v nepo‐
slednom rade aj kvalita verejne do‐
stupných výstav. A možno by sa zvýšil
aj ich počet. Veď napokon umenie by
malo byť verejne prístupné.

Oceňujem tiež spoluprácu so zahranič‐
nými kultúrnymi centrami v Brati‐
slave. A prajem si, aby sa do ďalších
ročníkov zapojili aj ďalšie zastupiteľ‐
stvá, hoc aj tie, ktoré kultúrne centrá
na Slovensku nemajú. Rozumiem
tomu, že festival sa v jednej zo svojich
častí zameriava predovšetkým na foto‐
grafické dianie v strednej a východnej
Európe, ale viete si predstaviť, čo by
v Bratislave mohli prezentovať foto‐
graficky silné krajiny ako Holandsko či
Veľká Británia? Bez zdĺhavého premýš‐
ľania nad takýmito možnosťami sa
u mňa dostavuje podmienený reflex I.
P. Pavlova. Radujme sa však z toho, čo
nám ponúkol ročník 2020. Aj napriek
skresanému pandemickému scenáru
toho nebolo málo.

Každé zo zapojených centier sa zame‐
ralo na inú formu, či snáď aj inú tradí‐
ciu fotografie. Rakúske kultúrne cen‐
trum, v ktorého priestoroch boli vy‐
stavené fotografie Klausa Pichlera (AT)
– „Zlaté dni pred koncom“; kurátor
Thomas Licek –, nadviazalo na tradíciu
dokumentárnej fotografie, v centre
záujmu ktorej je každodenný život.
Fotografie autora v symbióze s textami
Clemensa Marschalla vyobrazujú kaž‐
dodenné menšie či väčšie drámy
akýchsi paralelných svetov, okolo
ktorých niektorí z nás bez premýšlania
každodenne prechádzame. Približujú
nám svet krčiem, kaviarní, hostincov
a ich pravidelných návštevníkov. Vyob‐
razujú tváre hlavných postáv podhubia
gastro priemyslu so zahmlenými oča‐
mi, vrásky, ktoré by mohli rozprávať
históriu daného miesta, ale aj existen‐
cie poznačené krvou po nedávnej bitke,
keď alkohol zase raz pomohol odhodiť
zábrany a umožnil agresivite vyplávať
na povrch. Sugestívne vizuálne príbe‐
hy alkoholikov a v kontraste svedectvá
majiteľov jednotlivých podnikov uväz‐
nených v jednom časopriestore bez
akejkoľvek vízie svetla na konci tunela.
Smutné a humorné zároveň.

Poľský inštitút zaujal humánnym
dlhodobým dokumentárnym projek‐
tom Arkadiusza Golu (PL) – „Čierno‐
biela zem“; kurátori Vladimír Birgus,
Michal Szalast. Veľký formát fotografií
v spojení s čierno-bielou dáva priestor
podobizni mesačnej krajiny a tým nie‐
koľkým preživším, ktorí aj napriek
bludisku schátraných budov, baníc‐
kych šácht a zvyškov symbolov, ktoré
pripomínajú dávne slávne časy, odhod‐
lane čelia realite. Neutekajú, zostávajú.
Splývajú a zároveň sa vymykajú svetu,
ktorý ich obklopuje. Tej čierno-bielej
zemi, ktorá len zvýrazňuje štrbiny,
vrásky, prach a mĺkvosť. Len ťažko sa
dá ubrániť ťaživému pocitu, že odtiaľ‐
to niet cesty von. Keď sa tu narodíte,
nikam neodídete. Podobne ako v pred‐
chádzajúcom diele rakúskeho autora.
Keď sa raz stanete štamgastom, už nie
je dôvod ísť hľadať svoju partičku
inam. V tomto prípade však chýba
slovný kontext, ktorý by vás aspoň
trošku pobavil. Autor vám necháva voľ‐
ný priestor na vytvorenie vlastného
záveru. Pokiaľ hľadáte nádej, môžete
ju objavovať v symbolike detí, nôh tr‐
čiacich z únikovej diery vedúcej nie‐
kam na strechu či v iných detailoch.
Alebo môžete podľahnúť melanchólii
a rezignovať so sklonenou hlavou a po‐
hľadom upreným na čiernu zem. Je to
koniec koncov obyčajný svet Horného
Sliezska, plný kontrastov a metaforic‐
kých obrazov každodenného života.

Bulharský kultúrny inštitút predstavil
experimentálnu sériu, ktorá vznikla
v spolupráci dvojice Ivelin a Metodieva
a Kristiny Krumovej (BG) – „Vodorov‐
no“. Priznám sa, moderné umenie
mám v obľube, pretože dokáže vybur‐
covať našu predstavivosť a posúva naše
myslenie do iných rovín. A práve
s rovinami, geometriou a tou najzá‐
kladnejšou líniou – líniou horizontu,
ktorá nás obklopuje neustále a v neob‐
medzených podobách – sa v hravom
diele rozhodli popasovať títo autori.
Ich séria vznikala s pomocou manipu‐
lácie s formou fotografie a zároveň aj
s procesom vzniku samotnej foto‐
grafie. Akési hmlové videnie sveta sa
im podarilo dosiahnuť geometrickým
radením horizontálnej línie alebo jej
nakláňaním a zároveň vrstvením, čím
dosiahli akúsi viac-dimenzionalitu ob‐
razu. A to aj napriek faktu, že výsled‐
kom je plochá forma výslednej foto‐
grafie.

Pokiaľ máte radi francúzsku kine‐
matografiu, určite vás oslovila aj tvor‐
ba troch fotografujúcich kurátorov
a umeleckých kritikov prezentovaná na
pôde Francúzskeho inštitútu na
Slovensku: Alessandra Capodacqua,
Paul di Felice, Christian Gattinoni (FR)
– „Kritici ale umelci“; kurátor: Paul di
Felice. Bola to akási ťažko uchopiteľná
kombinácia umenia, filozofie, skrátka
všetkého francúzskeho, čo je na prvý
pohľad nepochopiteľné. Keď však ten‐
to mix ochutnáte ešte raz, nájdete
v ňom záľubu. Vo všetkých troch
prípadoch išlo o kombináciu niečoho
s niečím. Každé dielo má hlavnú prísa‐
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du a k nej je pridaná druhá, ktorá tam
na prvý pohľad nepatrí. Vyrušuje, po
chvíli sa stáva dominantná, až napo‐
kon ladí. Je to akási intelektuálna hra
bytia. Vyňatie a následné spojenie
sveta „ja“ a sveta „mimo mňa“.

České centrum Bratislava na 30. roční‐
ku festivalu okrem už vyššie spomí‐
nanej výstavy „Tri dekády“ participova‐
lo aj elektronickou podobou výstavy
Karla Slacha (CZ) – „Komédia foto‐
grafie medzi zrnom a pixelom“; Pistori‐
ho palác; kurátorka Pavlína Vogelová,
ktorá bola venovaná jeho okrúhlym 80.
narodeninám.Kameraman, fotograf
a režisér sa predstavil aj vo videoslučke
prezentovanej v okne Českého domu
na Prepoštskej 6 v rámci Uličky foto‐
grafie na Mesiaci fotografie 2020.
Práve ulička fotografie na Prepoštskej
ulici, ktorá vznikla pred Stredoeuróp‐
skym domom fotografie, kde má festi‐
val svoje zázemie, bola veľkou novin‐
kou tohtoročného festivalu. Boli na nej
odprezentovaní viacerí autori partici‐
pujúci na festivale a v kombinácii s po‐
užitím QR kódov vznikol nový priestor
na prezentáciu a zároveň akési infor‐
mačné stredisko festivalu.

Českú fotografickú scénu reprezento‐
vala aj dvojica Lukáš Jasanský a Martin
Polák (CZ) „Mesiac v Zetku“; Galéria Z;
kurátori Jasanský, Polák,Hodek. Sú
známou autorskou dvojicou českého
súčasného vizuálneho umenia. Na toh‐
toročnom festivale predstavili dva foto‐
grafické súbory – „Brussels Sprouts“
a „Riaditeľ a zakladateľ“. Ten prvý bol
vytvorený na zakázku Európskej komi‐
sie a zachytáva umelecké diela venova‐
né komisii vystavené v rôznych záku‐
tiach budovy komisie, ktoré vôbec ne‐
uľahčujú prezentáciu myšlienok
jednotlivých diel. Autori k umeleckým
dielam pristupujú pre nich typicky, so
suchým humorom, nezaujate a bez
emócií, a popritom, alebo napriek
tomu, sa im podarilo zachytiť smieš‐
nosť a absurditu existencie umenia
v nevhodnom prostredí, akým byrokra‐
tická budova v Bruseli určite je. Druhý
cyklus fotografií je opäť akousi paródi‐
ou oficiality v osobe riaditeľa kultúrne‐
ho stánku. Pozadím scény sa stalo kul‐
túrne centrum a pán riaditeľ na sérii
environmentálnych portrétov vyzerá
ako z doby spred 40 rokov. Je ironicky
uhladený,milo sa tváriaci, ale pri tej
všetkej inštitucionalite pôsobí nedôve‐
ryhodne.

Z domácej produkcie sa môžeme pri‐
staviť pri samostatných výstavách Mila‐
na Tittela a Jana Durinu.Milan Tittel

„Karanténa“; Galéria Artotéka; kurátor:
Aurel Hrabušický sa vo svojom diele za‐
meral na dokumentovanie svojho
okolia počas prvého lockdownu. Využil
bezosobnosť okolitého priestoru a za‐
znamenal krajinu voľne, bez akéhokoľ‐
vek zásahu človeka, a pritom po‐
značenú našimi intervenciami. Často
sa pohrával so zrkadlením, čo jeho
fotografiám pridáva viacdimenzionál‐
nosť a fiktívnosť. Jeho snímky nie sú
klasickou krajinkárskou fotografiou,

ale tým, že využil priestorové symetrie,
sa mu do nich podarilo vmiešať nádych
moderny a architektúry.

Ján Durina, „Devil Ninja Thorax“;
Stredoeurópsky dom fotografie –Galé‐
ria Martina Martinčeka, je rovnako ako
Martin Tittel predstaviteľom moder‐
nejšieho prístupu k fotografii. Na festi‐
val priniesol farebné pochmúrne sce‐
nérie, do ktorých osadil ľudské telo.
Toto spojenie je citlivé a dramatické
zároveň.Nežné a teatrálne. Spojenie
človeka a prírody pôsobí na jeho foto‐
grafiách veľmi osobne, ako keby poci‐
ťoval potrebu očisty, odľahčenia od ťa‐
žoby tohto sveta. Jeho snímka mŕtveho
vtáčaťa chovaného v dlani sa stal
ústredným motívom v rámci vizuálnej
kampane festivalu a tlmočí melanchó‐
liu súčasnej doby koronovej.

Posledným slovenským autorom, ktorý
dostal v rámci Mesiaca fotografie 2020
v Bratislave priestor je Vojtech Alexan‐
der, „Priekopník röntgenografie“;
Stredoeurópsky dom fotografie –Mú‐
zeum fotografie; kurátori Ľubo Stacho
a Martin Kleibl. V tomto prípade sme
mali možnosť nahliadnuť do histórie,
o ktorej určite vedelo len málo z nás.
Vojtech Alexander bol profesor, lekár,
ale aj umelecky zameraná osobnosť. Na
jeho popud bol do Kežmarku privezený
prvý röntgen v tamojšom Uhorsku
a fotografická duša tak našla nielen
profesijné uspokojenie. Ako prvý na
svete zhotovil snímky ľudského em‐
brya.Nezostal však len pri schránke
človeka, vďaka jeho chuti objavovať
a spoznávať nové tak dodnes môžeme
objavovať detaily skryté voľnému oku
všemožného živého aj neživého sveta.
Metaforicky by bolo možné povedať, že
práve v dnešnej dobe nám jeho snímky
pripomínajú, že by nás malo zaujímať
viac ako len to, čo je na povrchu.

Je veľkou škodou, že pandemické ob‐
medzenia neboli naklonené možnosti
vycestovať za výstavami, ktoré festival
pripravil mimo Bratislavy – a to vý‐
stavu fotografky a pedagogičky Jany
Hojstričovej „Exponovať znamená po‐
strehnúť –Albumové listy“; Slovenský
inštitút vo Viedni; kurátorka: Bohunka
Koklesová; a fotografa Roba Kočana “„
(NE)VŠEDNÉ“; Slovenský inštitút v Bu‐
dapešti; kurátorka: Michaela Pašté‐
ková. Osobne mi zostáva len veriť, že
ich dielo sa bude dať vidieť opäť a snáď
aj za priaznivejších okolností. Rovnako
ako verím, že 100 fotografický kníh,
ktoré boli vystavené vo výstavnej sále
Univerzitnej knižnice a ktoré sa uchá‐
dzali o ocenenie najlepšej fotografickej
knihy v strednej a východnej Európe, si
budem môcť v pokoji a bez obmedzení
prelistovať ešte raz. Ako vášnivému
zberateľovi fotografických publikácií
mi prišlo ľúto, že som si aspoň niektoré
z nich nemohla zakúpiť priamo na
mieste. Kto vie? Mohla by to byť ďalšia
novinka Mesiaca fotografie v budúc‐
nosti.

V tomto bode sa však už dostávam
k mojej čerešničke na torte. Teda

k dvom mojim osobným ťahákom toh‐
to ročníka. Prvou bola výstava „Ozveny
festivalu La Gacilly-Baden Photo 2020
–Na východe veľa nového“ v Zoya Gal‐
lery a na Michalskej ulici; kurátori Lois
Lammerhuber, Florence Drouhet, Vác‐
lav Macek. Celkovo 11 autorov v rámci
nej odkomunikovalo svoje videnie toho,
ako a čím stredná a východná Európa
posledné dekády žila. Išlo o výber z diel
vystavených na už v poradí treťom out‐
doorovom fotografickom festivale v ra‐
kúskom kúpeľnom meste Baden. Keď‐
že festival je zameraný ekologicky a hu‐
mánne, aj výber autorov a diel bol la‐
dený rovnako. Pohladením na duši bolo
pre mňa preto opäť vidieť fotografie,
ktoré som síce už mohla študovať pred
rokom v Paríži. Konkrétne dielo foto‐
grafov agentúry NOOR – Jurija Kozyre‐
va a Kadira van Lohuizena, za ktoré
získali prestížne ocenenie „The Car‐
mignac Photojournalism Award“, čiže
cenu za novinársku fotografiu.Na svo‐
jej 6 mesačnej púti v extrémnych pod‐
mienkach dokumentovali už nezvratné
zmeny v Arktíde a ich vplyv na život lo‐
kálnych obyvateľov. Je to jeden z najsil‐
nejších dokumentov hovoriacich
o ekologických dopadoch našej kon‐
zumnej spoločnosti, ktorý som doteraz
videla.

Okrem týchto dvoch fotografov boli
v Zoya Gallery vystavené aj diela Maiy
Flore, Gerda Ludwiga, Ute a Wernera
Mahlerovcov, Sergeja Maximišina, Jus‐
tyny Mielnikiwiczovej, slovenského
fotografa Borisa Németha, Francka
Seguina, Kasie Strekovej a projekt zalo‐
žený na iniciatíve umeleckého prog‐
ramu kulturMontag rakúskej spoloč‐
nosti ORF- #dubistkunst (v ktorom išlo
o kreatívne pretváranie klasických
umeleckých diel). Kurátormi výstavy
boli Florence Drouhetová, Václav
Macek a Lois Lammerhuber.

V prípade Maiye Flory ide o ucelené sé‐
rie s jednotnou črtou – do svojich po‐
eticky expresívnych kolážoidných foto‐
grafií vkladá jeden opakujúci sa prvok
– samu seba.Darí sa jej tak vytvárať
vlastný nadčasový vesmír, do ktorého
akoby zhmotňovala vlastné sureálne
sny.

Nasledujú obrazy miest, ale aj vidieka.
Fotografie nás privádzajú na miesta,
ktoré poznáme z histórie, ale vďaka
nim ich dnes môžeme vnímať ináč.
S odstupom a realisticky. Také sú aj
fotografie Gerda Ludwiga, ktorý ne‐
úmorne fotografoval Rusko – krajinu
chaosu a zmien po páde ZSSR. Pre
porovnanie externého pohľadu na život
v Rusku výstava priniesla pohľad
domáceho, ruského fotografa Sergeja
Maximišina. Chudoba aj bohatstvo,
nekonečné extrémy.Maximišin nez‐
ľahčuje ani nezaobaľuje. Jeho foto‐
grafia je taká realistická ako fotografia
vie byť. Jeho fotky sú Rusko bez rúška.
A aby nám málo nebolo, do tretice je tu
Justyna Mielnikiewicz. Pôvodom síce
Poľka, gro jej tvorby však vzniklo v bý‐
valých sovietskych republikách, naprí‐
klad na Ukrajine, v Kazachstane či Gru‐
zínsku. Je držiteľkou prestížneho gran‐
tu od W.Eugene Smith Fund.Hlavnou
témou jej fotografickej tvorby je etnická
príslušnosť a formovanie identity Ru‐
sov žijúcich v bývalých krajinách So‐
vietskeho zväzu. Poľsko reprezentuje aj
fotoreportérka Kasia Streková, zame‐
riava sa na problematiku životného
prostredia, sociálnej nerovnosti a práv
žien. V Badene a následne v Bratislave
bolo možné vidieť postapokalyptický
svet uhoľných ložísk v oblastiach Sliez‐
ska. Otázke identity, rovnako ako Justy‐
na Mielnikiewicz, sa vo svojom projek‐
te venuje aj Boris Németh, ktorý vy‐
trvalo vyhľadáva osobité, často absurd‐
né momenty menej či viac obyčajných

dní. Jeho dielo je niečo ako „Súhrnná
správa o stave spoločnosti“, ktorú kedy‐
si vydával Inštitút pre verejné otázky.
Némethova fotografia by ich knižné
publikácie vynikajúco doplňovala.

Úplne z iného sveta sú fotografie
Francka Seguina či Ute a Wernera
Mahlerovcov.Manželia Mahlerovci pa‐
trili medzi najvýznamnejších foto‐
grafov vo Východnom Nemecku ešte za
éry komunizmu a do dnešného dňa
presvedčivo prezentujú svoj humanis‐
tický pohľad na svet. V Bratislave sme
ich mohli spoznať z pohľadu módnej
fotografie prostredníctvom ich tvorby
pre legendárny módny časopis Sibylle
zo začiatku ich kariéry. Seguinove foto‐
grafie, ktoré vznikli v spolupráci s po‐
tápačom Guillaumom Nérym, nás pre
zmenu privádzajú pod hladinu morí,
do modrého sveta, ktorý pokrýva 70 %
Zeme. Jeho fotografická cesta je
osvetou krehkosti oceánov, snahou
o objavenie posledných neobjavených
miest. Sú ódou na čarovný podmorský
svet a výzvou do boja za ochranu našej
planéty.

400 ASA je zoskupením 7 českých foto‐
grafov (medzi nimi 1 fotografka) venu‐
júcich sa prevažne kráľovskej disciplíne
– dokumentárnej tvorbe.Na výstave
z nejakého dôvodu chýbali fotografie
Tomkiho Němca, vynahradili ho však
fotografie špeciálneho hosťa, talianske‐
ho dokumentárneho fotografa Paola
Pellegriniho, ktorý je od roku 2005
členom svetoznámej fotografickej
agentúry Magnum Photos. Ich spoloč‐
ná výstava pod názvom „Jednoducho
dokument“; Dom umenia; kurátor: Jo‐
zef Moucha; bola prierezom ich tvorby.
Napriek tomu, že fotografie vznikali na
rôznych miestach v rôznych krajinách,
mali dva spoločné menovatele – boli
čierno-biele a boli to sociálne doku‐
menty. Alžbeta Jungrová sa zamerala
na život v jednej českej ženskej väznici,
Antonín Kratochvíl nám cez svoj objek‐
tív prerorozprával príbeh post-ge‐
nocídnej Rwandy, Karel Cudlín sa za‐
meral na poľnohospodárskych pracov‐
níkov v Česku,Martin Wágner prezen‐
toval „úryvky“ zo svojho cyklu o hľadaní
fosílií, Jan Dobrovský skoncentroval
svoju pozornosť na obyvateľky azylové‐
ho domu v severných Čechách a Ján
Mihaliček fotografoval na východnom
Slovensku naše známe-neznáme obce.
Ukážka z cyklu „Hranice / Borderlines“
od Paola Pellegriniho bola lahôdkou.
Škoda, že mu nebolo prisúdeného viac
miesta na stene. Alebo samostatná vý‐
stava.Nielen jeho meno, ale aj fakt, že
sa konkrétnemu cyklu venoval niekoľko
rokov (vznikal v rokoch 2011 až 2014),
hral v jeho prospech. Zameral sa v ňom
na Spojené štáty americké a témy chu‐
doby, rasy, zločinu a drog. Jeho tvorba
je zaručenou kvalitou. A zaručene po‐
výšila kvalitu celej výstavy 400 ASA.
Rada by som videla viac a rada by som
sa dozvedela o jednotlivých sériách
viac. Možno nabudúce. Budem sa tešiť!

Jana Rajcová,M.A.
fotografka a redaktorka

Klaud Pichler | Golden days before they end? | 2013

Vik Muniz | Saint Lucy after a praying card
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Názov: Zdanie a klam / 30 rokov
založenia Katedry Fotografie
a Nových Médií VŠVU
Kurátori: Ema Hesterová, Oksana
Hoshko, Barbora Komarová, Ľuboš
Kotlár, Miroslava Urbanová
Miesto: Galéria Medium, VŠVU, Brati‐
slava

Názov: Timotej Križka / Výstava
k 30. výročiu založenia ateliéru
Kameramanskej
Kurátor: Štefan Komorný
Miesto: Galéria F7 Bratislava

Názov: Tri dekády | Inštitút tvorivej
fotografie FPF Sliezskej Univerzity
v Opave, 1990 – 2020
Kurátori: Vladimír Birgus, Ondřej
Durczak, Michał Szalast
Miesto: Dom umenia, Bratislava

Snahou Mesiaca fotografie je každo‐
ročne prinášať aktivity týkajúce sa
širokého spektra tém spätých s foto‐
grafickým médiom. Jednou z dôleži‐
tých oblastí záujmu je práve otázka
vzdelávania v danom odbore, ktorá pa‐
trí v umelecko-historickom diskurze
k významným kategóriám. Dá sa totiž
očakávať, že školenie autora sa istým
spôsobom podpisuje na jeho tvorbe, je
teda obvyklé vytvárať genealogické lí‐
nie na základe umeleckého vzdeláva‐
nia. Z toho dôvodu dnes vo väčšine
profilov nájdeme medzi prvotnými
údajmi aj to, koho ateliér a kde daná
osoba absolvovala. Tento prístup je sa‐
mozrejme namieste. Každá škola má
svoje špecifiká, postupy, preferované
smery, rozpoznateľné často v tvorbe jej
absolventov. Býva preto opodstatne‐
ným zvykom, že sa jednotlivé inštitú‐
cie snažia o retrospektívne zhodnote‐
nie a sumarizovanie toho, čo sa za isté
obdobie v ich produkcii udialo.
Mimoriadnou príležitosťou pre
spomínané ohliadnutia sú okrúhle vý‐
ročia sprevádzané spravidla jubilejný‐
mi výstavami. V uplynulom roku
slávili svoje 30. výročie vzniku až tri
vzdelávacie ustanovizne, rekapitulova‐
li svoje pôsobenie výstavnými projek‐
tami uvedenými v rámci Mesiaca foto‐
grafie 2020. Ich výstavy som sa pokúsil
v krátkosti zhrnúť v nasledujúcom tex‐
te. Vzhľadom na množstvo a rozmani‐
tosť vystavených diel však text
nereflektuje ani tak konkrétne diela,
ale skôr výstavné koncepty a kurátor‐
ské prístupy, ktoré sa pri jednotlivých
projektoch zásadne líšia.

Prvou z predstavených škôl bol Inštitút
tvorivej fotografie Filozoficko-príro‐
dovedeckej fakulty Sliezskej univerzity
v Opave. Výstava s názvom Tri dekády,
uvedená v bratislavskom Dome ume‐
nia, bola čiastočnou reprízou výstavy
v Dome u Čiernej Matky Božej v Prahe
z leta toho istého roku. Jej kurátori,

vedúci inštitútu Vladimír Birgus a pe‐
dagógovia Ondřej Durczak a Michał
Szalast, vybrali diela štyridsiatich ak‐
tuálnych či nedávno končiacich
študentov inštitútu, doplnili ich sa‐
mostatnými fotografiami tridsaťjeden
absolventov prezentovaných na jednej
ucelenej ploche. Medzi nimi nepo‐
chybne rezonovalo viacero zvučných
mien patriacich k súčasnej špičke
i v medzinárodnom kontexte. Výber
zároveň ešte rozširovalo väčšie množ‐
stvo fotografií prehrávaných na dvoch
televíznych obrazovkách a stôl pred‐
stavujúci výber knižných publikácií in‐
štitútu. Už z tohto výpočtu vyplýva, že
sa výstava vyznačovala obsiahlym
súborom diel. Fotografie boli v drvivej
väčšine adjustované v bielych
a čiernych subtílnych rámoch, lemova‐
né paspartou, v niektorých prípadoch
bez rámovania. V málo členenom
priestore Domu umenia boli vystavené

s menšími odstupmi, čo mohlo na po‐
zorovateľa pôsobiť zahlcujúco
a vzhľadom na množstvo materiálu aj
vyčerpávajúco. Možno ak by diela do‐
stali väčší priestor, nepôsobili by vzá‐
jomne rušivo a možnosť „voľne dýchať“
by im dovoľovala väčšmi vyniknúť.
Divák by tak dostal možnosť hlbšie sa
do nich ponoriť a nechať sa prestúpiť
tou danou fotografiou či sériou.
Mnohé z diel boli totiž po formálnej
i obsahovej stránke skutočne strhujú‐
ce, čo možno považovať za mimoriad‐
ne silný aspekt výstavy. Ak berieme
však do úvahy to, koľko vydrží byť náv‐
števník expozície z fyziologického

hľadiska plne koncentrovaný, musíme
si priznať, že na strávenie takéhoto
objemu podnetov nemusí mať kapaci‐
ty. Treba však opätovne podotknúť, že
cieľom výstavy bolo predstaviť inštitút
ako celok, čo značí istú kvantitatívnu
požiadavku, v ktorej si návštevník
mohol nájsť „to svoje“. Otázka však
znie, či azda i v tomto prípade neplatí
to staré známe: „Menej je niekedy
viac.“ I keď tu boli prezentované roz‐
ličné smery a žánre fotografie (doku‐
mentárna, portrét, krajina, konceptu‐
álna a ďalšie), nebola výstava nijak
jasne členená a jej koncepcia nebola
objasnená. Chýbalo zároveň aspoň zá‐
kladné teoretické vymedzenie vystave‐
ných diel a jednotlivých tém, čo mohlo
vyplývať opäť zo snahy prierezovo uká‐
zať všetko bez snahy definovať už aj
tak široký záber inštitútu. Úvodný text
neobsahoval kurátorské zhodnotenie
a vlastne ani informácie týkajúce sa
výstavy. Napovedal viac o tridsaťročnej
histórii inštitútu a približoval jeho
vzdelávací profil. V úvodnom texte
jeden z kurátorov píše: „ITF má někdy
pověst školy akcentující především do‐
kumentární fotografii, ale ve skuteč‐

nosti je v ní i díky různorodému za‐
měření pedagogů podporována celá
škála aktuálních tvůrčích trendů včet‐
ne intermediální a konceptuální tvor‐
by, jak o tom ostatně svědčí i tato vý‐
stava...“ S týmto (do značnej miery
sugestívnym) vyjadrením nemožno
úplne súhlasiť. Výstava sa vyznačuje
skôr konzervatívnejším prístupom
presadzujúcim autonómiu média
spojenú s jej vysokými technickými
požiadavkami. Samozrejme, podobné
záujmy je potrebné plne rešpektovať
ako metódu práce a názor na tvorbu,
avšak ja osobne by som uvítal v konci‐
povaní výstavy i adjustácii diel

omnoho nápaditejšie riešenia, ktoré
by dokázali výstavu spraviť atraktív‐
nejšou.

Druhou výstavou s omnoho menším
rozsahom bola sólová výstava Timoteja
Križku v Galérii F7 v bratislavskom
Starom Meste, niesla podtitul Timotej
Križka – 30 rokov Ateliéru kamera‐
manskej tvorby FTF na VŠMU. Timotej
Križka (*1987) patrí k absolventom
kamery na Filmovej a televíznej fakulte
Vysokej školy múzických umení, pri‐
čom je zaujímavé, že si kurátor výstavy
a pedagóg ateliéru Štefan Komorný
vybral na prezentáciu 30. výročia zalo‐
ženia ateliéru práve tohto mladého au‐
tora. Celkovo výber jedného autora na
zhodnotenie tridsaťročnej histórie
ateliéru sa môže zdať paradoxný. Vo
svojom texte ho však kurátor nazýva

„hlasom generačnej výpovede kamera‐
manov, nedávnych absolventov Atelié‐
ru...“, čo značí, že v Križkovej tvorbe
vidí istým spôsobom syntézu toho,
čím sa fotografická tvorba ateliéru
sama definuje. Výstava sa skladá
z dvoch cyklov a zároveň rozličných
prístupov, ktoré zastávajú odlišné póly
tvorby. Na jednej strane je to krajne
výtvarný, pestrofarebný cyklus analó‐
gových fotografií stromov, vznikajúci
technikou multiexpozícií na jedno ob‐
razové pole filmu. Cyklus komunikuje
lyrickým, snovým jazykom doplneným
technickou hravosťou, príznačnou pre
kameramanskú fotku. Druhý cyklus
s názvom Pokojní v nepokoji tvoria
čiernobiele portréty politických väz‐
ňov a väzenkýň odsúdených a stíha‐
ných bývalým režimom. Portréty kurá‐
tor vybral z rovnomennej knihy a dopl‐
nil ich biografickými údajmi a citátmi
zobrazených, čím vytvára emotívny
dialóg s už tak silnými portrétmi.
Zároveň sa kurátor pomocou nenásil‐
ných textov snažil o interpretáciu
Križkových diel a jeho zasadenie do
širšieho kontextu, čo celú výstavu ešte
väčšmi sprístupnilo nezainteresované‐
mu návštevníkovi. Projekt považujem
celkovo za prínosný počin, ktorý sa
snaží, upozorňujúc na jeden zaují‐
mavý fenomén, priblížiť vývoj
a smerovanie jednej z fotografických
škôl.

Tretím projektom bola výstava s náz‐
vom Smoke and Mirrors v Galérii Mé‐
dium Vysokej školy výtvarných umení
na Hviezdoslavovom námestí v Brati‐
slave. Katedra fotografie a nových mé‐
dií VŠVU je stabilnou súčasťou ume‐
leckého vzdelávania na Slovensku
a okrem fotografie rozširuje záujem aj
o nové médiá a intermediálne presahy.
Ak by niekto čakal „tradičnú“ expozíciu
fotografií adjustovaných v rámoch na
stenách, bol by zaiste prekvapený. Na
projekte hneď „z prvej“ zaujalo zlože‐
nie jeho prípravného tímu. V kurátor‐
skom kolektíve Ema Hesterová, Oksa‐
na Hoshko, Barbora Komarová, Ľuboš
Kotlár a Miroslava Urbanová sú totiž
okrem už známych mien prítomné aj
študentky odboru dejiny a prax súčas‐
ného umenia. Rozhodnutie zapojiť
študentov sa týkalo aj architektúry

a vizuálnej identity výstavy, keď bola
do tvorivého procesu vtiahnutá kated‐
ra vizuálnej komunikácie. Pravdepo‐
dobne aj vďaka tomu sa výstava vy‐
značovala zložitou, no komplexnou ar‐
chitektúrou vytvárajúcou vlastnú kon‐
štrukciu, takmer úplne nezávislú na
architektúre galérie. Skladala sa zo
zváraných oceľových profilov vyplne‐
ných ďalším výrazným prvkom vizuál‐
nej identity celej výstavy, fóliou, ktorá
okrem iného slúžila ako funkčný prvok
na uchytenie diel či textov. Rozmer
participatívnosti, okrem toho, že vý‐
stavu názorovo obohatil, ponúkol
možnosť aktívneho edukačného
procesu praktických zručností, ktoré
patria k výhodným bonusom absol‐
ventov odborov. Navyše, len málokedy
býva pri tuzemských výstavách vynalo‐
žené také značné kreatívne úsilie, ako
tomu bolo pri tejto výstave. Vďaka dô‐
kladnému premysleniu priestoru, in‐
teraktívnosti a intermedialite by sa
dalo hovoriť o výstave ako o jednom
synergickom celku vytvárajúcom oso‐
bité rozhranie, v prostredí ktorého sa
návštevník vo vnútri výstavy ocitol.
Kurátori sa snažili retrospektívnej vý‐
stave absolventov a študentov katedry
vnuknúť tému ťažiacu zo základných
otázok ontológie fotografického mé‐
dia, na čo nadviazali aj názvom vý‐
stavy. Ten je odvodený od osvietenské‐
ho pokusu a idiomu používaného v an‐
gličtine pre ilúziu či klam, čím otvára
fundamentálnu tézu o pravdivosti
fotografie. Diela, pokrývajúce široké
spektrum žánrov a techník (od portré‐
tu ku konceptu / od digitálnej projek‐
cie k objektu), dokazujú výrazné pre‐
sahy tvorby za hranice média foto‐
grafie, ale aj snahu ukladať fotografiu
do širšieho kontextu s ostatnými vý‐
tvarnými disciplínami. I keď je kurá‐
torský výber prezentovaných diel
kvalitný, v istých momentoch akoby sa
mierne vzďaľoval od akcentovanej
témy, čo však môže byť opäť len dô‐
sledkom snahy pokryť tridsaťročnú
históriu katedry. Napokon treba kon‐
štatovať, že výstava nie je práve najľah‐
ším sústom. Je plná vizuálnych i myš‐
lienkových podnetov, ktorých nároč‐
nosť môže na niekoho pôsobiť priam
konsternujúco. Aj to však možno pova‐
žovať za jednu z úlohu, ktoré si výstava
zadefinovala.

Vyššie uvedené projekty predstavujú
tri diametrálne odlišné kurátorské prí‐
stupy, ktorých kvality pravdepodobne
nemožno zjednodušene porovnávať.
Mojou snahou bolo upozorniť na nie‐
ktoré momenty rozhodujúce pre moje
uvažovanie o konkrétnych výstavách
a ich metodologických postojoch. Sa‐
motný fakt, že v rámci jedného festi‐
valu vznikol priestor pre tri takéto ak‐
tivity, hodnotím mimoriadne pozitív‐
ne a som si istý, že vďaka tomu môže
dochádzať k stále novým podnetom
v rámci stredoeurópskeho umelecko-
historického diskurzu.

Adrián Kobetič
Historik umenia a kurátor

TRIKRÁTTRIDSAŤROKOV
FOTOGRAFICKÉHOVZDELÁVANIA

Séria CLOSE (2020) vznikla počas karantény, keď som musel väč‐
šinu času tráviť doma a na okolie som sa pozeral len cez okno. Pre
mňa ako portrétneho fotografa to bolo zvláštne obdobie. Bývam
na sídlisku na kopci, takže pri pohľade z okna mám pred očami
všade paneláky. Všímal som si, ako sa menia počas dňa, keď na ne
dopadá svetlo. Stále viac ma ťahalo ich zachytiť a vyjadriť skrz ne
pocit, ktorý sa vo mne odohrával. Sám som bol prekvapený čis‐
totou, akou takáto fotografia pôsobí. To ma nadchlo a začal som
experimentovať. Paneláky z diaľky na mňa pôsobia ako staveb‐
nice, ktoré treba upratať, aby vyzerali esteticky.Názov CLOSE
vyjadruje pocit z karantény, keď sa človek cíti uzavretý a zároveň

bližšie k ostatným ako kedykoľvek predtým.Názvom som chcel
vyjadriť podstatu projektu, kedy by sme si v týchto časoch mali byť
ako ľudstvo najbližšie. Tento minimalistický štýl ma veľmi zaujal
a plánujem ho rozvíjať ďalej.

Michal Zahornacký (1988) je profesionálny fotograf / autodidakt
z Považskej Bystrice, ktorý sa venuje umeleckej a konceptuálnej
fotografii. Základné prvky v jeho fotografiách sú vždy človek, špe‐
ciálna scénotvorba a atmosféra.Najznámejšie autorove projekty
sú Poems, Curves a CLOSE.

MICHALZAHORNACKÝ

CLOSE

Inštalácia výstava Smoke and mirrors | Paula Malinowska | 2020
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NEJEN
OSPARTĚ
AOSPORTU
Autor: Zdeněk Lhoták
Titul: Tenkrát na Spartě
Nakladatelství:KANT, Praha 2020
Texty:Tomáš Poláček,
Tomáš Pospěch (ed.)
Grafický design: Milan Nedvěd
Formát: 255 × 225 , pevná vazba,
počet stran 144
ISBN: 978-80-7437-312-1

Na publikaci Zdeňka Lhotáka (1949)
Tenkrát na Spartě jsem se těšil
dlouho. V polovině 80. let jsem totiž
na katedře fotografie FAMU zhlédl
jeho diplomovou práci. Už ta byla
zpracována knižní formou. Naznači‐
la sílu, s níž fotbaloví příznivci své
spády vyjadřují. Časový odstup pak
stvrzuje, že velké fotogenické téma
sociální rezonanci neztrácí.

Chodí se na fotbal, a je to i rebelie!
Zvláště cestou z vítězných utkání
bývá manifestována převaha nad
spořádaností běžného provozu.
Nicméně Lhoták vystihl také promě‐
nu nálad fanoušků, kteří se po‐
jednou ocitli za drátěnými ploty,

vztyčenými kolem hrací plochy…
V období více než deseti roků sle‐
doval duely na domácím hřišti,
hostování po českých zemích nebo
na Slovensku, tréninky a dění na
tribunách či v okolí stadionu, chvíle
v šatnách a v rehabilitačním zázemí.
Sparťanská kronika odhaluje rovněž
nepříliš okázalé soukromí
někdejších hvězd kopané. Nevypadá
to, že by Lhoták šetřil materiálem.
Nevyhýbal se motivům, které ak‐
tuálně uplatnit nemohl. Nechybějí
třeba překupníci vstupenek na zá‐
pasy se slavnými zahraničními klu‐
by. Autor nám vlastně představuje
podivuhodně pojaté album
pamětihodné éry, v níž Sparťané
šestkrát dobili v nejvyšší ligové sou‐
těži prvenství. Osobní nasazení

ostatně propojuje celý svazek – od
Poláčkovy předmluvy k Pospěchovu
doslovu.

Snímky vznikaly hlavně v 80. letech.
Lhotáka nezaměstnávalo žádné z peri‐
odik a zůstával externistou též pro

Spartu. Měl Nikon FM s manuálním
ostřením a bez automatického měření
osvitu. Často se hrálo po setmění, fil‐
my převolával. Praxe se zaostřováním
klíčových situací ve vypjatých okamži‐
cích fotbalových soubojů mu umožnila
dokonale vytěžit patnáctiminutové vy‐

stoupení vojska v bahenní lázni ob‐
vodního spartakiádního cvičiště (1985).
Ale to už je zase jiná kniha.

Josef Moucha
fotograf a publicista

Jindrǐch Štreit | Sovinec | 1981

VENKOVANÉ
JINDŘICHA
ŠTREITA
Titul:Village People 1965–1990
Nakladatelství:Buchkunst Berlin;
KANT, Praha 2020
Texty:Vladimír Birgus
Koncept a grafický design:
Thomas Gust, Ana Druga
Formát: 200 × 300 , pevná vazba,
počet stran 184
ISBN: 978-3-9819805-6-1;
978-80-7437-324-4

Hlavním zájmem Jindřicha Štreita
(1946) zůstávají klíčové hodnoty lidské‐
ho údělu vlastně již od mládí, kdy se

coby čerstvý absolvent pedagogické
fakulty olomoucké univerzity usadil
v předhůří Jeseníků. Zahlédnout
v prostředí venkova pamětihodné mo‐
menty nebývá snadné.Natož je foto‐
graficky zaznamenat. Vždyť mezi
obyvateli malých obcí se vzájemný odiv
nepěstuje nepřetržitě, jak tomu bývá ve
městech. Výmluvné chvíle umí Štreit
každopádně vystihnout nejen o svát‐
cích, nýbrž také v koloběhu pracovních
směn.

Předně se mu jedná o pozitivní rysy
bytí.Nemá rád zlobu, když ji ale potká,
neváhá na ni upozornit. Je to znát
z několika snímků násilnických her ob‐
čas až bizarně vyzbrojených dětí. Foto‐
graf ze Sovince nezapře podloží surrea‐
lismu. Pomáhá mu proměňovat každo‐
denní výjevy v podívanou nabitou jis‐

křením nečekaných setkání. Podtext
bývá zábavný, zato celek vyznívá na
způsob morality. Autor poukazuje ke
společenským problémům, které se
zdají být věčné, a tím důkladněji je pře‐
hlížíme.

V současnosti působí Jindřich Štreit
jako profesor Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě. Jeho biblio‐
grafie čítá více než čtyři desítky svazků.

Nakladatelství Buchkunst Berlin připo‐
míná dávné vrstvy díla a zpřístupňuje
tak nepříliš známou oblast střední Ev‐
ropy, odkud byli po světové válce vysíd‐
leni němečtí starousedlíci. Nový výběr
z dokumentaristovy tvorby těží po‐
měrně často z dosud neznámých nega‐
tivů.Určen je nejširšímu okruhu ad‐
resátů: viz hned anglický titul, případně
čtvero překladů zasvěceného textu Vla‐
dimíra Birguse (do němčiny, angličtiny,

francouzštiny a polštiny). V koprodukci
s pražskou značkou KANT Karla Ker‐
lického vyšla dvojice jazykově odlišných
mutací.Mezinárodní trh totiž postrá‐
dal ucelenou monografii, jež by zájem‐
cům o klasickou humanistickou foto‐
grafii přiblížila Štreitův životní kaleido‐
skop.

Josef Moucha
fotograf a publicista

Lhotak | Sparta | 1984
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ANTON
ŠMOTLÁK
(1920 – 1979)
Autori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Titul: Anton Šmotlák
Vydavatelia:Photoport
Slovenská národná galéria
Počet strán: 140
Formát: 250 x 285mm
Rok vydania: 2020
Edícia: Monografie

Anton Šmotlák (1920 – 1979) je ďalším zo
skvelých, takmer zabudnutých autorov,
ktorých vyniesla na svetlo fotografického
sveta dvojica autorov Aurel Hrabušický
a Filip Vančo vo výpravnejmonografii vyda‐
vateľstva Slovart a –odkazujúc na názov edí‐
cie –po Jánovi Galandovi, IvanoviMatejkovi,
Antonovi Podstraskoma iných tak znovu
obohatila zoznamosobností slovenskej foto‐
grafie omeno hodné pozornosti.

Publikácia vyšlaminulý rok, ale jej počiatky
siahajú do roku 2013, keďHrabušický
s BohunkouKoklesovou kurátorsky realizo‐
vali pre Slovenskú národnú galériu výstavu
dokumentárnej a reportážnej fotografie 50.
rokov 20. storočia s názvomZaujatí krásou
a do výberu zaradili aj Antona Šmotláka.
Rozhovor o príprave výstavy bol uverejnený
vo Fotonovinách a text rozhovoru s od‐
stupom času ilustruje, že už v čase prípravy
výstavy, čiže počas prebiehajúceho a zďaleka
neukončeného historiografického výskumu,
bol Šmotlák kľúčovou postavou povojnového
fotografického diania.Hrabušický poukazu‐
je na špecifické poňatie socialistického rea‐
lizmu u slovenských autorov, oveľamenej
ideologicky zaťažené než napr. v susednom
Česku.A presne v tomto duchu vyznieva
zverejnené Šmotlákovo dielo i celá kniha.
Pre čitateľa, ktorý ju ešte nedržal v ruke, by
sa dala (s istou dávkou nadsádzky) charakte‐
rizovať ako trocha extatický roadtrip panop‐
tikommesta. To, že autor s takmer strojovou
presnosťou dodržuje naučené zásady foto‐
grafického profesionála týkajúce sa kompo‐

zície a svetla, nie je až takýmprekvapením;
skôr zaráža vyrovnanosť, s akou do svojich
snímok dávkuje ľahký, ba až surreálny hu‐
mor, akoby chcel vo fotografickomobraze
koncentrovať úplný protipól vyprázdnenej
socialistickej šedi Československa 50. a za‐
čiatku 60. rokov.Činí tak po celých vyše 30
rokov aktívnej kariéry s takou spontánnos‐
ťou, ažmá čitateľ pocit, že život v socialistic‐
kej Bratislave bol vlastne len jednýmbizar‐
nýmdivadelnýmpredstavením.Azda k tomu
nevedome prispela i pôvodná Šmotlákova
profesia divadelného fotografa navyknutého
vnímať svet ako javiskový výjav. Pri reportáž‐
nej práci si niekedy pomáhal aranžovaním;
punctum situácií zachytených na foto‐
grafiách však tkvie v drobných detailoch,
ktoré sa nedajú nahrať, ale zároveň je takmer
nemožné, aby boli dielomnáhody. Skôr by
sme ich pripísali autorovmumimoriadne
prívetivému, láskavému fotografickému oku.
Na tomtomieste treba uviesť, že na výbor‐
nom výsledku nesie svoj podiel i citlivá au‐
torská editácia zostavovateľovmonografie
a fotografie v knihe výraznoumierou do‐
kresľuje i podrobný sprievodný text zachá‐
dzajúci občas i do súkromných detailov,
podávajúc tak komplexný obraz osobnosti
Antona Šmotláka.

Ak sa dá knihe vôbec niečo vytknúť, snáď len,
že zo sprievodného textu nie je jasné, prečo
nie sú zastúpené ukážky Šmotlákovej profe‐
sionálnej divadelnej fotografickej tvorby,
hoci text sa na tento aspekt autorovej práce
odvoláva. V tejto súvislosti námmôže na‐
padnúť paralela s JosefomKoudelkom,
ktorého rané divadelné fotografie boli vy‐
stavené na veľkej retrospektíve jeho diela
v Umelecko-priemyslovommúzeu v Prahe
pred trp,a rokmi.Možno Šmotlákove diva‐
delné fotografie neboli vhodné dramaturgic‐
ky,možno neboli vôbec k dispozícii, ale to sa
čitateľ nedozvie.

Inak je kniha vynikajúcim príspevkom do
knižníc milovníkov fotografie a taktiež pri‐
pomenutím, že i v nepriaznivom politickom
režime má život svetlé stránky.

Branislav Štěpánek
publicista a kurátor

Názov: 11.ročník OFF festivalu
Bratislava
Dátum: 6. 11. – 21. 11. 2020
Miesto: OD Dunaj, Bratislava

Pamätám si, ako som ani nedúfala, že
si po lete ešte budeme môcť dovoliť
pozrieť fotografické výstavy vrátane
OFFu. Otvorenie samotného festivalu
prebiehalo online, internetová verni‐
sáž pravdepodobne patrila medzi
prvé a tiež aj úspešné. Malo to šmrnc
a na druhej strane sme si cenili zod‐
povedné správanie organizátorov,
pretože okrem toho sa im podarilo
rýchlo prispôsobiť aj sprostredkova‐
ním online rozhovorov a koniec kon‐
cov aj live finisáži. Už len v digitálnej
forme sme si mohli užiť obrazy nielen
z celého sveta, ale aj lokálnych tvor‐
cov, a pekná inštalácia na konci dňa
nevyšla navnivoč – na dva týždne sa
priestory OC Dunaja, kde sa festival
každoročne uskutočňuje, sprístupnili
aj verejnosti.

Tohtoročná téma Zrodení z morskej
peny oslovila fotografov z celého
sveta vrátane Slovenska, ktorí boli
odprezentovaní v rámci dvoch po‐
schodí OC Dunaja. Na prvom sa
mohli diváci vnoriť do sekcie OFF
Academy, kde sa predstavili študenti
fotografie cez pripojené školy z Čes‐
ka, Fínska, Maďarska, Slovenska
a Poľska. Experimentálnejší presah
študentských prác aj tento rok

ponúkol porovnanie fotografie na
poli európskych inštitúcií. V roku
2020 udelila štvorčlenná porota
jedenáste ocenenie ON Award za
progresívne a invenčné dielo Bence‐
mu Molnárovi z Rippl Rónai Faculty
of Arts and Theatre (Szent István
University, Kaposvár). „Jeho čierno-
biely dokument Inside (Vo vnútri) sa
konceptuálnym prístupom snaží
uchopiť pocit osamotenia ako dô‐
sledok schizofrénie. Zároveň tak
chce poukázať na fakt, že človek je
primárne spoločenským tvorom, “
píšu kurátori OFF Bratislava.

V porovnaní s prvým bolo druhé po‐
schodie inou dimenziou. Nachádza‐
jú sa tu najmä zahraniční umelci
a dokopy 21 zaujímavých projektov
vyselektovaných kurátormi tohto
festivalu. Na prvý pohľad ma vítalo
veľmi oku lahodiace rozmiestnenie
prác, ktoré som so zvedavosťou ob‐
javovala. Plynulo som prechádzala
pomedzi dramaturgicky dobre roz‐
ložené miestnosti, s plne rešpektu‐
júcim priestorom pre vybraného au‐
tora. Oslovila ma hneď v úvode
práca LOUISE DESNOS AND SOP‐
HIA TAILLET (FR) s intermediálnou
inštaláciou. Inšpirovala ich doslova
ulica, ktorú v projekte Scroll inter‐
pretujú pomocou fotografií s presa‐
hom použitia kovových štruktúr.
Dielo francúzskej dvojice je perfekt‐
ným príkladom posunu súčasnej

fotografie do multidisciplinárnej
roviny.

Afgan War Portraits sa na prvý po‐
hľad zdali byť klasickým silným do‐
kumentom prinášajúcim hrozivé
portréty z vojenskej oblasti, ktorej
sa Vincenzo Metodo (IT) dlhodobo
venuje. Dôležitý zvrat pre diváka na‐
stával v prezentácii týchto fotografii
– boli totiž premietané na digitálnej
obrazovke, ktorá ponúkala pohľad
na limitovaný čas. Nemali sme
priestor objavovať detaily nepríjem‐
ných zranení portrétovaných, na
ďalšom slide na nás „útočil“ ďalší.
Tak ako aj portrétovaní nemali mož‐
nosť utiecť z nešťastia, tak aj my
sme vystavení neustálemu toku – no
na rozdiel od zranených máme
možnosť odísť spred obrazovky, na
ktorú sa pozeráme. Dalo by sa
polemizovať, či to bol autorov zámer
alebo čisto praktické využitie zo
strany organizátorov, no v určitom
momente mala prezentácia smútku
vďaka digitálnej obrazovke iný
nádych.

Soraya Zaman (AU) tiež priniesli
portréty, no z iného súdkA. Séria
American Boys zobrazuje niekoľko
desiatok transmaskulínnych osôb
z USA s úžasným citom. Soraya Za‐
man, ktorí sa tiež identifikujú ako
they/them, štylizovali portréty v es‐
tetickom nastavení, ktoré pripomí‐
nalo fotografie z módnych časopi‐
sov. Aj toto je spôsob, akým sa môžu
fotografie menšín dostať k širšej
mase. Za túto prácu získali úvodné
ocenenie LEE Award.

Pri nahliadnutí do miestnosti, kde
sa nachádzala práca dvojice
MICHAEL LIANI a YUVAL ATZILI
(IL), som mala pocit, že ma telepor‐

tovali do akejsi exotickej krajiny.
Bavila ma vizualita poznačená úplne
iným prostredím, so slnkom, ktoré
sa odrazilo aj na fotkách, a so
zvukom, ktorý vychádzal z pridru‐
ženého videa. Bol to krátky útek
z pandemického sveta. Práca s náz‐
vom BUSTAN AL HUB predstavuje
bustan, ktorý znamená nahliadnu‐
tie do izraelskej vizuálnej kultúry
a zdôrazňuje jej komplexný vzťah
k fantázii, pokušeniu a pôžitku.

Simon Menner (DE) veľmi tradične
podáva netradičnú tému. Cez
projekt 30 Jesuses tak doviezol v ob‐
razovej forme 30 osôb, ktoré tvrdili,
že sú Ježišmi. V humorných ná‐
znakoch môžeme cítiť prepojenie
s konšpiračnými tendenciami dneš‐
ka, no ešte prazvláštnejší pocit vzni‐
kal pri pozorovaní nehybných tvári
ľudí, ktorí tvrdili, že sú bohmi. Ten
pocit, keď viete, že klamali.

Silnú štvorku portrétových sérií
uzatvára Daniel Szálai, ktorý vo svo‐
jej sérii Novogen predostiera dôleži‐
té globálne témy biotechnológie
a nastavenia kapitalistickej spoloč‐
nosti. Pozeráme sa na zdanlivo 168
rovnakých portrétov sliepok, pri
ktorých si po chvíľke uvedomíme, že
majú vlastné identity, no silné vní‐
manie sliepky ako potenciálneho
jedla nám ich vlastnú hodnotu
v spoločnosti zastiera. Silný vizuál
projektu je skvelý moment pre vtia‐
hnutie diváka do témy.

Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

Ingmar Björn Nolting – The Dream Of Poets

11. ROČNÍKOFFBRATISLAVA

Steven Barritt – Mythographies

Vincenzo Metodo – Afgan War Portraits

Táto fotografia vznikla v rámci dlhodobého foto‐
grafického projektu Budovanie Slovenska, ktorý
mapuje významné industriálne a technické stavby
dvadsiateho storočia na našom území. Spolu so
spoluautorom projektu Tomášom Maninom
v ňom dokumentujeme tieto stavby od roku 2012.
Ideou je zachytiť tú časť našej histórie, ktorá má
významný podiel na modernizácii našej krajiny
a spoločnosti v minulom storočí.

Môj autorský prístup k tejto tematike je do veľkej
miery ovplyvnený záujmom o krajinu a prostredie
vytvárané ľudskou rukou. Pomerne často preto
riešim, ako zakomponovať danú stavbu do krajin‐
nej scenérie tak, aby fotografia dokázala vyroz‐
právať divákovi príbeh jej „života“, ale aj to, aké
prostredie ju obklopuje. Väčšinou pri každom ob‐
jekte (závode, továrni, stavbe) použijem iba jediný
záber, a preto by mal vystihovať čo najviac z toho,
čo sa na danom mieste odohráva a ako na mňa pô‐
sobí. Keďže pracujem s veľkoformátovým apará‐
tom, takmer nikdy nefotografujem bez prípravy
a na prvý raz. Vždy je pre mňa dôležité pracovať
pri správnych a vyhovujúcich svetelných podmien‐
kach, a preto je dosť kľúčové, v akej dennej dobe je
scenéria zachytávaná. Väčšinou pracujem so
zámerom vystaviť fotografiu vo väčšom formáte,
aby vynikli detaily, ktoré ma v danej scéne zaujali.

Magnezitové závody Dinas v Banskej Belej sú stav‐
bou jedného z najvýznamnejších slovenských ar‐
chitektov 20. storočia na našom území, Emila Bel‐
luša. Prácu pána profesora Belluša si nesmierne
vážim, pretože je absolútne jedinečná a na našom
území je len málo takých ikonických stavieb ako
práve tie, ktoré projektoval. Je preto pochopiteľné,
že som sa snažil vytvoriť fotografiu, ktorá by vzdá‐
vala hold tomu, ako k tejto stavbe architekt pri‐
stupoval. Ak si dobre spomínam, tak som v Ban‐
skej Belej bol fotografovať tieto závody 8 alebo 9
krát, a to nepočítam niekoľko obhliadok, ktoré
som spravil bez toho, aby som vytiahol fotoaparát.

Dlho som sa snažil vytvoriť záber, v ktorom by
závody vystupovali z hmly ako akási prehistorická
príšera, ale s výsledkom som nikdy nebol spokoj‐
ný. Záber, ktorý som nakoniec použil, vznikol
v prvé ráno. Vtedy sa hmla neudržala, kým bolo
slnko dosť vysoko, a zaujímavé je, že aj keď bolo
ešte neskoré leto, je v tieni vidieť prvú inovať, čo
v Štiavnických horách nie je neobvyklé. Záber ta‐
kisto vznikol za pomerne dramatických pod‐
mienok. Fotografoval som totiž zo železničného
mosta, ktorý je pomerne úzky, a keby šiel vlak, je
pravdepodobné, že by si ma strojvedúci všimol až
na poslednú chvíľu, keďže vlak pred mostom vy‐
chádza z tunela do zákruty v lesíku. Inými
slovami: keby som nevedel, že vlak vychádza zo
stanice v Banskej Štiavnici presne o 8:00 a cez
most prechádza 8:08, asi by som naň ani ne‐
vyliezol... Vhodné svetlo bolo zhruba o 7:50, a to je
aj čas, keď záber vznikol. Prezieravo som nezbalil
aparát do škatule, ako to mám po fotení vo zvyku,
ale zobral som ho na koniec mosta a bokom od
trate práve vo chvíli, keď som začul blížiaci sa vlak.
Práve v ten deň totiž vyrazila ešte pred pravidel‐
nou linkou servisná súprava. Takže som mal na‐
koniec dvojité šťastie: Podaril sa mi veľmi pekný
záber a nezrazil ma vlak.

Juraj Fifik

PRÍBEHFOTOGRAFIEZDEPOZITU
MÚZEAFOTOGRAFIE
Juraj Fifik –Závody Dinas,Banská Belá, 2013

Juraj Fifik | Závody Dinas | Banská Belá | 2013
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Polemiky o dialektike tvorby foto‐
amatérov neprebiehali len v rovine
produkcie (financie, výstavy, fototech‐
nika), ale aj o nových zásadách (ká‐
nonoch) vizuálneho jazyka, estetic‐
kých princípov medzivojnovej avan‐
tgardy. Polemické reflexie v ume‐
novedných kruhoch, niekedy
dramaticky stupňované médiami, boli
podrobené vášnivej diskusii aj v ra‐
doch fotoamatérov. Mnohí, aj keď sa
kvalifikovali ako laici, boli vysokoškol‐
sky vzdelaní odborníci na rôzne profe‐
sie, schopní dosiahnuť samovzdeláva‐
ním v oblasti teórie fotografie rešpek‐
tované názory. V komunite fotoamaté‐
rov nové uvažovanie o funkcii obrazu
a terminológii fotografie vyvolávalo
prirodzenú snahu napodobňovať tieto
iniciatívy, ale zároveň ich podrobovalo
tvrdej kritike. Nie vždy boli ochotní
zanechať „staré“ techniky tzv. umelec‐
kej fotografie (ušľachtilé tlače, optické
zneostrenie obrazu), ktoré sa pestovali
v akademickom prostredí „naturalis‐
tickej fotografie“ na prelome 19. storo‐
čia. Československá amatérska foto‐
grafia 20. – 30. rokov 20. storočia re‐
prezentuje zaujímavý naratív diskusií,
ktoré sa vyhraňovali nielen v dobovej
tlači, na výstavách, ale individuálne
penetrovali jednotlivca (fotoamatéra)
a dezorientovali ho. Viliam Malík pri
osobných rozhovoroch v 80. rokoch
neformálne poznamenal: „Nová vec‐
nosť, to bolo v tej dobe pánske huncút‐
stvo, ktoré sa pestovalo medzi amatér‐
mi a s ktorým sme sa zabávali.“ Uvažo‐
vanie fotoamatéra zovšeobecňuje Jaro‐
slav Horák v Novom svete: „Úmyselne
nevolil som názov umelecká foto‐
grafia, pretože nazývať fotografiu
umením, ako už dlho sa o tom zbytoč‐
ne 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.“

K problematike „vecnej fotografie“, ako
moderne sa vyjadrovali v odborných
článkoch Miloš Dohnány a Ing. Miloš
Jurkovič. M. Dohnány s viacerými
fotoamatérmi absolvoval na bratislav‐
skej ŠURke večernú školu fotografie
pod vedením prof. Jaromíra Funkeho.
Pravdepodobne ako jediný slovenský
fotoamatér sa vo svojej fotografickej
tvorbe, rovnako v článkoch, bezpod‐
mienečne vnútorne stotožnil s pravid‐
lami novej vecnosti. Viaceré jeho štú‐

die mali metodicko-odborný charak‐
ter, spolu s citáciami poukazovali na
orientáciu v základných pojmoch. Je
veľmi pravdepodobné, že spolu s Ing.
M. Jurkovičom sa osobne alebo spro‐
stredkovane stretli aj s prof. L. Moho‐
ly-Nagyom, resp. s jeho názormi počas
obdobia, keď absolvoval na pozvanie
bratislavskej školy niekoľko pred‐
nášok. Produkcia M. Dohnányho je na
samouka veľmi rozsiahla. Vo svojich
článkoch odborne–rutinne argumen‐
toval názormi J. Funkeho, čo poukazu‐
je na jeho orientáciu a vyspelosť.
Článok O objekte, ktorý môže dať hod‐
notný obrázok je zrelým uvažovaním
o kontextoch doby a fotografie:
„...Skúsenejší fotograf hneď pozná, čo
sa hodí na fotografovanie; hovoríme,
že pozná, či je objekt fotogenický
alebo nie. Amatér sa nikdy nemá
spoliehať na to, že sa z negatívov, ktoré
boli napochytre zhotovené, budú môcť
zväčšením zachrániť dobré výrezy. Vý‐
rez sa má komponovať hneď na danú
plochu negatívu. O objekte v priestore
napísal veľmi dobrú stať J. Funke:
´Človek alebo mŕtva vec, krajina alebo
pohyb, reklama alebo dokumentárna
fotografia, skrátka všetko, čo sa stane
vybraným objektom na fotografovanie,
musí sa najprv celkom presne a zreteľ‐
ne fotograficky určiť tak, aby foto‐
grafovaný objekt na hotovej fotografii
jasne sa dal poznať.´ Každý objekt má
svoju farebnosť, štruktúru, priestorové
umiestnenie vzhľadom k svojim
proporciám a osvetleniu. Tieto štyri
vlastnosti sú na seba svorne nadviaza‐
né a vzájomne prepletené tak silne, že
záleží tak na technickej spôsobnosti
fotografa, ako na jeho fotografickom
videní, aby sa dosiahlo uspokojivého
výsledku.“

Nové možnosti média fotografie
z hľadiska umeleckých foriem a ich
významu pri samovzdelávaní zdôraz‐
nil aj Ing. Miloš Jurkovič v úvodnom
texte k I. Slovenskej krajinskej výstave
v Bratislave (1934). Nepriamo tak
moderný vizuálny jazyk spojil s his‐
torickou úlohou fotoamatérov – po‐
zorovať vývoj umeleckej fotografie
„nového typu“: „...fotoamatérstvo má
na Slovensku za sebou vyše 10-ročnú
minulosť neorganizovanej práce. Te‐
raz sa podarilo túto roztrúsenú čin‐
nosť v celistvý prehľad organizovať
v rámci tejto výstavy. Z toho hľadiska
je výstava historického významu a od
toho začiatočného bodu treba nám
ďalej pozorovať vývoj fotografického
umenia na Slovensku. (...) Od tých

čias, ako L. Moholy–Nagy a po ňom
ďalší iní poukazovali na umelecké
možnosti čierno-šedo-bielych kom‐
pozícií, musíme hovoriť o zvláštnom
foto-umení.“

Dramatické diskusie o nových mož‐
nostiach média fotografie prebiehali
aj vo svetových centrách fotografie
(Anglicko, Nemecko). O doznievajú‐
com naturalizme viedli tvrdé polemi‐
ky Henry Patz Robinson s Georgeom
Davisonom. G. Davison sa experi‐
mentovaním s „camerou obscurou“
(pinhole lens) vyčlenil spod akademic‐
kého naturalizmu, ktorý vyznával H.
P. Emerson. Zastával zásadu, že žiad‐
ny objekt interpretácie by nemal byť
zaostrený do takej miery, aby zame‐
dzil dierkovej kamere transformovať
efekt „fuzzy“, ktorý akceptuje reálnu
predlohu, ale zároveň ju pripodobňu‐
je k maľbe. Pamätnou sa stala foto‐
grafia s názvom Cibuľové pole,
o ktorej londýnsky The Times napísal:
„...fotografickými metódami sa prav‐
depodobne ešte nikdy nevytvorila
krajšia krajina, ako ´The Old Farmste‐
ad´.“ Impre- sionistické fotografie G.
Davisona vyvolali prudkú reakciu.
Najväčšie útoky prišli od H. P. Emer‐
sona, pretože Davison pri interpretá‐
cii naturalistickej fotografie nereš‐
pektoval Emersonove skúsenosti
a pravidlá. H. P. Emerson tvrdil, že G.
Davison sa odvážil prednášať o im‐
presionizme a fotografii bez toho, aby
ocenil „Emersonov“ výskum a empí‐
riu. Najväčším pobúrením pre Emer‐
sona sa stalo zverejnenie panfletu
(január 1891) s názvom „Smrť natura‐
listickej fotografie“. H. P. Emerson vo
svojich prednáškach a knihách (Natu‐
ralistic Photography in 1899) nezabu‐
dol fanaticky obviňovať G. Davidso‐
novu vizuálnosť ako „najnižšiu zo
všetkých umení“.

V prvej polovici 30. rokov termíny
„vecná fotografia“ alebo „nová vec‐
nosť“ neboli v komunite českosloven‐
ských fotoamatérov tabuizované.
Prostredníctvom exportu avantgard‐
ných myšlienok a článkov z nemecké‐
ho umeleckého prostredia (prof. L.
Moholy-Nagy pôsobil na weimarskej
škole Bauhaus, nemecké fotokluby
boli činné v ČSR aj po jej vzniku) sa
diskutovalo o myšlienkach novej vec‐
nosti aj v československej odbornej
tlači. Kompetentné recenzie o vý‐
stavách, knihách a teórie fotografie
sprostredkovával Fotografický obzor,
ktorý bol výkonným orgánom Zväzu

československých fotografov amaté‐
rov. Články v časopise zrozumiteľ‐
nou formou sprístupňovali a vysvet‐
ľovali fotoamatérom podstatné
znaky a výrazové prostriedky nového
smeru.

Radikálnym, zároveň kontroverz‐
ným, bol Jiří Jeníček. Povolaním
vojak vynikal organizovaním foto‐
amatérov na Slovensku (zakladal
fotokluby v Ružomberku /1924/, v Tr‐
nave /1927/). Dlhé obdobie bol
členom redakčnej rady F. O. a členom
pražských fotoklubov. Mal nekom‐
promisný postoj vojaka–fotografa,
ktorý sa neobával pozitívnej, ale ani
negatívnej kritiky. O kontextoch
novej vecnosti ako globálnom jave
reagoval vo F. O. (1930): „...Rok 1929
znamená pro německou fotografii
jistý vývoj, neboť se vyznačuje hledá‐
ním nových cest, nových method
a nových theoretických výrazů. Je to
rok, v němž t. zv. nová věcnost Die
Neue Sachlichkeit (...) ohlašuje další
nové možnosti a ukazuje (...) příští
vývoj obrazové fotografie. (...) Oč
vlastně jde? Jsou hledány možnosti
a styčné body, aby dosavadní obrazo‐
vá fotografie upustila od náladovosti
i od přílišných komposičních
podrobností a hledala umělecké
možnosti v zjednodušení a v ploše.
(...) Ervín Quedenfeldt je však opač‐
ného názoru a tvrdí, že nová věcnost
není ve fotografii nic nového, že pro
ni je bezvýznamná, neboť fotografie
je tak jako tak věcnou. Mnozí budou
s ním souhlasiti, že nová věcnost
místo obrazové fotografie proklamu‐
je ´inženýrské umění´ proto, že věci
technické a strojové chce povýšiti na
umění. Ale nová věcnost má tolik
kladných hodnot, že přece jen ne‐
můžeme ji bagatelisovati, i když za‐
mítá impresionismus a expresionis‐
mus ve fotografii. Hlavní zásadou
nového směru jest zobrazovati věcně,
ostře a realisticky předmět snímku
s naprostou věrností. (...) Jak jsou
snahy nové věcnosti v mnohých pří‐
padech oprávněny, vidíme na ob‐
razech Renger-Patsche, který objevu‐
je novou krásu na detailech květin,
mechů, listů, vyzdvihuje symetrické
a geometrické zvláštnosti mikrofoto‐
grafie (krystalů), vidí nové a nové
rysy na lidech a zvířatech, krajinách
a architekturách. (...) Pozoruhodné
je, že E. Quedenfeldt ji nepokládá
(...) za schopnu slibné obrody, neboť
o ní praví, že ´tvůrčí činnost na‐
hradila technickými formami´. (...)
Nová věcnost, i když opomíjí nálado‐
vost, obrazovou koncentraci motivu
a malebnost, jde přece fotografičtější
cestou, neboť nás učí dívati se na věci
světa a na jeho život všedníma oči‐
ma. Úsilí o nové fotografické formy
onoho roku může býti charakteriso‐
váno soubojem protipólů Misonne –
Gräff. Zatím co Belgičan Misonne,
zástupce směru náladového a malířs‐
kého, dochází k hranicím více méně
záporně fotografickým, Němec
Gräff, representant přehnané origi‐
nálnosti a přehnané nové věcnosti

stůj co stůj, přestřeluje až k nemož‐
nostem, jež se někdy zdají býti dí‐
tětem prostých rozmarů.“

Polemika nad knihou Renger-Patscha
Svet je krásny zaznela aj z tradičných
fotografických kruhov. Oficiálny or‐
gán Kráľovskej fotografickej spoloč‐
nosti konštatoval: „Pokiaľ ide o (Ren‐
ger-Patzschov) tvrdý realizmus a úpl‐
nú oddanosť nájdeniu vzorov“, inými
slovami „fragmentov“, nedokázala
britskému vkusu a divákovi odporučiť
takto interpretované najvyššie ideály
fotografie. Pričom za absolútny
nedostatok vnímania odmietla prácu
Rengera-Patzscha ako „fotografické
cvičenia“ a „plytvanie úsilím a dobrým
fotografickým materiálom“. Podráž‐
dene ľavicovo reagoval Walter Benja‐
min. Aj napriek tomu, že pochválil
knihu Svet je krásny, konvertoval úva‐
hy Renger–Patzscha, pričom začal
považovať vernosť fotografie za pre‐
kážku, pretože jej predpokladaná ob‐
jektivita sa mohla použiť ako mystifi‐
kačný nástroj na potvrdenie domi‐
nantných zážitkov. Kriticky formulo‐
val svoj názor ako protijed k manipu‐
latívnemu nároku novej vecnosti na
objektivitu. V eseji s názvom Autor
ako producent (1934) zaujal postoj
„prenasledovateľa ružovozrakej agen‐
dy“, niektorých fotografov Novej vec‐
nosti, ktorí majú sklon autorizovať
fotografiu prostredníctvom oslavy,
aby úplná chudoba mohla byť jej ob‐
jektom zábavy, byť k dispozícii na
spotrebu a pobavenie.

Kriticky formulovala pozíciu vecnej
fotografie esej vo F. O. (1933): „Je těžko
pochopitelné, že z nekonečné řady
možných námětů vybírají si zastánci
tohoto směru ty nejméně estetické
a prohlašují je za jeho prototypy. Ta‐
kové obrazy jsou dělány jen z honby po
originalitě stůj co stůj. I nejprimitiv‐
nější člověk má alespoň trochu estetic‐
kého smyslu a nevím, zůstal-li by klid‐
ným autor zátiší se špinavým otlu‐
čeným nádobím, kdyby si jej jednou
někdo pozval ke stolu a podal mu po‐
hoštění na této výbavě, nebo autor
zátiší s děravými botami, kdyby měl
v nich, z obdivu k věcnosti, běhat
v nějaké plískanici. (...) Posledně jme‐
novaný protiklad zákonů přírody, t. j.
nemožně se kácející stěny, se objevuje
v poslední době šmahem a zdá se, že je
poznávací známkou této ´věcnosti´.
Tak zvaná věcná fotografie bude teprve
tehdy na výši, až obsáhne spravedlivě
všechny obory lidského a přírodního
dění a až přestane prohlašovati zlomek
neestetických námětů za své jádro. (...)
Předpisovati proto, aby na fotografic‐
kých Salonech a výstavách byly umís‐
ťovány výlučně obrazy s náměty dnešní
věcnosti (povětšinou konstruované
a režírované) by bylo stejně absurdním
jako chtíti, aby obchodníci s obrazy
a malíři vyházeli všechna svá díla a na‐
bízeli pouze ony známé barevné skvr‐
ny, o kterých se bez katalogu neví, co
mají představovati.“

Stratégia novej vecnosti nepotvrdila
prevahu existenciálnej otvorenosti
fotoamatéra. Vnútorné stotožnenie

s filozofiou, uvažovaním a terminoló‐
giou neprebehlo hĺbkovo–edukačne.
Myšlienky o mechanickom zázname
ako najvyššej tvorivej forme od L.
Moholy-Nagya nenašli potrebnú line‐
árnu akceptáciu. Na salónoch a vý‐
stavách boli stále úspešní autori s ex‐
presívnym a náladovým podaním rea‐
lity formou ušľachtilých tlačí. Najmä
klišé napodobňovania maliarskych
vzorov piktorialistickej fotografie na‐
chádzali v druhej polovici 30. a 40.
rokov na Slovensku revitalizované
tvorivé platformy etnograficky
ľudových a národno-obrodných tém.
Vo veľkej miere k tejto polarizácii
prispela mentalita doby, kríza kon‐
zervatívnych politických strán a na‐
stupujúci národný socializmus. Situ‐
áciu v ČSR štrukturoval termín „foto‐
bolševizmu“, ktorý zaznel v recenzii
Jiný soud o moderní fotografii
o prieniku ľavicovej ideológie novej
vecnosti: „Neuvědomujeme si, že
jsme s naší fotografií na mělčine.
Zmechanisování method vede k po‐
vážlivé chudobě v ohledu duševním.
(...) Dnes láká jenom to, vyjíti si s rafi‐
novaným přístrojem na lov a stříleti.
Protože to dovede skoro každý, klesla
úroveň. Tomu, kdo neumí víc než ob‐
sluhovati mechanismus přístroje,
schází všechen vnitřní vztah k foto‐
grafii. (...) Hlavní omyl těchto ´foto‐
bolševiků´ je v domnění, že obchod‐
ník – nikterak nezúčastněná osoba,
která však dělá, co dovede, něco pěk‐
ného z těch náhodných snímku vyve‐
de. (...) Zmechanisování technického
postupu a osobní bezmyšlenkovitost
způsobily jednotvárnost v hromadné
výrobě, schází osobitost a snaha o vy‐
soký cíl esthetický. (...) Obrazy nekon‐
trolované po stránce komposiční jsou
pouhou reportáží, a těch je dnes vět‐
šina, neboť pohodlnost pouhého
´cvakání´ je příliš svůdná. (...) Je
jasné, oč má dnes jíti. Musí se koneč‐
ně jednou nahlédnouti, že stroj sám
o sobě není schopen vychrliti
nekonečnou řadu dokonalých obrazů,
nýbrž že myslící člověk musí tu za‐
sáhnouti svým cítěním, svým po‐
znáním a rozhodováním, co stojí za
to, aby bylo fotograficky zachyceno.“
Nemecký vplyv radikálnej sociálno-
kritickej fotografie reprezentovanej
na výstavách v Čechách skupinou
Levé fronty (na Slovensku Sociofoto)
recenzoval F. O: „...třetí z výstav byla
mezinárodní výstava sociální foto‐
grafie v paláci Metro. Pořadatelem je
Film-foto skupina Levé fronty. Refe‐
rentu fotografického časopisu jest ne‐
snadno podati posudek o výstavě to‐
hoto druhu, kde fotografie není cílem,
nýbrž prostředkem. Potvrzuje to
závěr předmluvy katalogu, kde se
praví: ´Je třeba učiniti konec foto‐
grafickým zábavám! Je třeba cílevědo‐
mé umělecké tvorby, zařazující foto‐
grafický aparát doprostřed třídního
boje jako zbraň a každého fotografa
jako aktivního bojovníka za sociálně
spravedlivou lidskou společnost!´ (...)
Pohlížíme-li na tuto výstavu jen
s fotografického hlediska, najdeme
tam dosti pozoruhodných obrázků,

jenže strohým usměrněním převládá
nežádoucí uniformita. Návštěvník,
který do výstavy vešel z čistě foto‐
grafického zájmu, odnáší si z ní
dojem, že se tu spíše vnucuje třídní
nenávist než vštěpuje láska k trpícímu
bližnímu.“

Tvorivý zmätok „sujetu“ novej vecnos‐
ti v komunite československých foto‐
amatérov dokumentuje fragment
článku Dr. Jána Lauschmanna s náz‐
vom: „Co budeme letos fotografovat“
(1932): „(...) Opuštěním starých zá‐
kladů dostal se však fotograf amatér
do značných rozpaků, neboť nové
avantgardní směry mu byly hodně
cizí, vybočující z běžné tradice, v níž
byli jak v klubech tak i časopisech vy‐
chováváni. Bylo jistou chybou nejen
u nás, ale i v cizině, že většina výchov‐
né práce směřovala k dávání estetic‐
kých receptů na dělání zaručeně
dobrých „uměleckých“ obrazů (...)
Proč bylo možno tak dlouho setrvávati
v tomto polovičatém ne amatérství,
nýbrž v pravém slova smyslu diletant‐
ství? Jen proto, že tehdy chtěl fotograf
amatér dosáhnouti vlastně toho, aby
se jeho „dílo“ co možná nejméně
podobalo prosté (snad myslil též
„sprosté“) fotografii. Bez obalu lze
přiznati, že toto jednání bylo právě
jednou z příčin, proč fotografie dosud
nemohla dosáhnouti uznání za nové
umění.“

Paradigmu uvažovania o modernej
fotografii reflektuje aj esej v Sloven‐
skom magazíne (1941):
„Prvým príkazom dobrej fotografie je
technická dokonalosť negatívu a pozi‐
tívu. (...) Časy keď sa fotografický
pracovník zaoberal ušľachtilými
procesmi, sú už dávno za nami. (...)
Aký je účel modernej fotografie? Dr.
Funke hovorí: ´Fotografia je do‐
kladom o nás.´ To znamená, že foto‐
grafia, dnes zhotovená, nie je len pre
nás, ale aj kultúrnym dokumentom
o nás pre budúcnosť. (...) Tu je na
mieste i fotografický experiment,
ktorý práve tým, že zdôrazňuje foto‐
grafické remeslo, predvádza nám
pred oči podivuhodnú presvedčivosť
a čierno-biele stupnice. Táto ab‐
straktná fotografia je tiež dokumen‐
tom o nás, hlavne o autorovi. (...)
Fotografia je stále študovanie a hľada‐
nie.“

Jozef Sedlák
fotograf a pedagóg

Článok je výberom z pripravovanej kniž‐
nej publikácie „Združenie fotografov
amatérov YMCA (KSTL) Bratislava“. Vý‐
skum a realizáciu textovej reflexie formou
štipendia z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Vysvetlivky:
SČSKFA – Svaz československých
klubov fotografov amatérov
F. O. – Fotografický obzor
ČSR – Československá republika
fuzzy – neostrý, nejasný

NOVÁVECNOSŤVČESKOSLOVENSKEJ
FOTOGORAFII 20.STOROČIA
Názorové platformy diskusie v rámci československej
amatérskej fotografie 20.–30. rokov 20. storočia
„Impresionistická selanka staré, t. zv. umělecké fotografie se zvolna, ale jistě přežívá, amoderní fotograf se naučil dívati se na předměty svého
okolí a na svět vůbec opět střízlivějšíma očima.“
(Dr. Ján Lauschmann)

Davison George | The Old Farmstead | 1890.

Rudolf Müller | Pávie oko nočné. VI. Členská výstava Združenia fotoamatérov YMCA Bratislava | 1935 |
Archív autora.

Miloš Dohnány | Zátišie | 1932/1934

Antonín Matějka | Z Bratislavy | 1936
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Press Photo
Dátum: 11. 12. 2020 – 28. 2. 2021

„Pohotovosť, rýchlosť, stručnosť, hut‐
nosť, vecnosť, dokumentárnosť, kon‐
krétnosť, zrozumiteľnosť, jednoznač‐
nosť, autentickosť a objektívnosť." Do‐
volím si začať citovaním princípov
agentúrneho spravodajstva tak, ako sú
vymenované na internetovej stránke
TASR.

Je to akési vymedzenie a charakterizo‐
vanie spôsobu práce, ktorým sa môže
definovať aj spravodajská fotografia.
Fotografom, ktorý „do bodky" plní tieto
kritériá, je Michal Svítok, vedúci ob‐
razovej redakcie TASR a držiteľ
mnohých prestížnych ocenení v súťa‐
žiach Slovak Press Photo, Czech Press
Photo či Literárneho fondu. Jeho foto‐
grafickú prácu by som charakterizoval
slovným spojením: poctivé remeslo.
V priestoroch Galérie Nadácie Slovak
Press Photo bola v decembri minulého
roka otvorená výstava, ktorá ponúka vý‐
ber z jeho spravodajskej tvorby v TASR
počas 15 rokov. Asi by sa v Bratislave
ťažko hľadalo vhodnejšie miesto na ta‐
kúto výstavu, keďže práve Slovak Press
Photo je od roku 2012 organizáciou,
ktorá zastrešuje mnohé aktivity týkajú‐
ce sa novinárskej fotografie na Sloven‐
sku a patrí medzi ne aj organizovanie
fotografických výstav. Kurátorskú tak‐
tovku nad touto výstavou prebral do rúk
doc.Mgr. Anton Szomolányi, ArtD, bý‐
valý pedagóg Michala Svítoka. Vystave‐
né fotografie by sa dali rozdeliť te‐
maticky do niekoľkých celkov: šport,
politika, kultúra, spoločenské a iné
spravodajské udalosti. Už titulná foto‐
grafia, ktorá je na plagáte k výstave
(silueta skokana do vody), naznačuje

oblasť, ktorá je Michalovi Svítokovi
najbližšia. Šport. Práve športové foto‐
grafie tvoria jadro výstavy a zároveň ich
počet ďaleko prevyšuje ostatné. Takéto
rozhodnutie hodnotím veľmi pozitívne,
keďže prostredníctvom záberov zo
športových podujatí nám autor pribli‐
žuje neopakovateľné situácie v duchu
bressonovských rozhodujúcich okami‐
hov, keď zachytáva dej v jeho vrcho‐
liacom momente. Príkladom toho by
mohla byť snímka hokejového rozhod‐
cu, ktorý si našiel svoje miesto pozoro‐
vateľa na konštrukcii bránky a spolu
s brankárom a ostatnými hráčmi upre‐
ne mieria svoje pohľady na stratený
puk. Táto fotografia zaujala aj porotcov
súťaží Slovak Press Photo a Czech Press
Photo a bola svojho času ocenená
v kategórii Šport.Na ďalších vystave‐
ných športových fotografiách sú za‐
znamenané dôležité okamihy zo sveto‐
vých podujatí. Formou diptychov vidí‐
me znázornený príbeh Mateja Tótha,
ktorý získal olympijské zlato v chôdzi
na 50 kilometrov v Riu de Janeiro, alebo
biatlonistku Nasťu Kuzminovú počas
Svetového pohára v nórskom Holmen‐
kollene.Nechýbajú zábery z boxu, fut‐
balu či ďalšie zábery z hokejových zápa‐
sov. Spravodajská fotografia pokrýva aj
politické dianie a aj na výstave si našla
svoje miesto.Na prvý pohľad upútajú
reportážne portréty svetových politic‐
kých lídrov: Trumpa a Putina.Nedávne
časy rýchlo sa meniacej politickej scény
na Slovensku dokumentujú zábery bý‐
valej premiérky Ivety Radičovej či ex‐
premiéra Mikuláša Dzurindu a Roberta
Fica. Výstižným záberom je snímka, na
ktorej je zozadu odfotený kráčajúci
a odchádzajúci vtedajší prezident Ivan
Gašparovič. Svojím odchodom potešil
mnohých.Dôležité miesto na výstave
má aj emotívna fotografia zachytávajú‐
ca objímajúcich sa rodičov zavraždené‐
ho novinára Jána Kuciaka počas pojed‐
návania na Špecializovanom trestnom
súde v Pezinku. Táto fotografia je sym‐
bolom hlbokého smútku a zároveň vy‐
jadrením nádeje v spravodlivosť.

Peter Korček
fotograf

ODVRÁTENÁ
STRANA
SLOVENSKA
Názov článku:Film alebo výstava?
Autor:Tomáš Hulík
Kurátor: Tomáš Hulík, Pavol Juračka
Miesto: Prírodovedné múzeum, Sloven‐
ské národné múzeum
Dátum: 17. 12. 2020 – 23. 5. 2021

Autor je známy slovenský prírodopis‐
ný dokumentarista, filmár a fotograf,
ktorého ťažiskovou témou je životné
prostredie. Výstava fotografií Od‐

vrátená strana Slovenska, ktorá je na‐
inštalovaná v Prírodovednom múzeu
v Bratislave, sa zameriava nielen na
oblasť životného prostredia, ale To‐
máš Hulík sa rozhodol zmapovať aj
tematiku kultúrneho dedičstva a in‐
dustriálnej architektúry. Pod týmito
širšími pojmami sa na výstave pre‐
zentujú aj menšie tematické celky ako
napríklad industrializácia krajiny,
lesy, socializmus, absurdity, kaštiele,
kúpele a ďalšie. Z toho je zrejmé, že
ide o značnú tematickú rôznorodosť,
ktorú nie je vôbec jednoduché foto‐
graficky uchopiť a následne všetko
dokopy prezentovať na jednej výstave.
Sám som bol zvedavý, aký „kľúč" na to

autor zvolil a ako to v konečnom
dôsledku na mňa bude pôsobiť.

Skôr než sa pokúsim odpovedať na
otázku, spomenul by som fakt, že ten‐
to fotografický projekt vychádza
z rovnomenného filmového doku‐
mentu z roku 2018, ktorý vznikol
v spolupráci autora s RTVS. Predtým,
ako pôjdete na túto výstavu, skúste si
pozrieť jeho filmovú verziu napr. na
známom internetovom video-kanáli.
Filmové dokumentárne spracovanie
Odvrátenej strany Slovenska vás môže
naladiť práve tak, ako to autor prav‐
depodobne zamýšľal. Chcel apelovať
na spoločnosť, pútavým spôsobom

predostrieť nelichotivé zistenia, ku
ktorým sa dopracoval spolu s filmo‐
vým štábom pri nakrúcaní ďalších do‐
kumentov o Slovensku, ktoré boli pri‐
márne o tých „pekných" a atraktívnych
miestach. V tomto prípade sa Tomáš
Hulík zameral na ich protipól. Stovky
záberov v krátkych strihoch sprevádza
vysvetľujúci komentár a „podmazová"
hudba, a tak sa divák môže nechať
unášať vyše 50 minútovým obrazo‐
vým posolstvom o smutnom stave na‐
šej krajiny, o jej odvrátenej strane
a nadväzujúcich zaujímavostiach
z našej histórie. Stručne povedané,
tento film napĺňa svoju misiu. Som
presvedčený, že je dostatočne zrozu‐

miteľný a príťažlivý pre širšiu verej‐
nosť, na ktorú je cielený. Výstava foto‐
grafií na mňa nepôsobila tak výrazne
ako film. Tvorí ju 230 fotografií, ktoré
sú doplnené o veľkorozmerné ortofo‐
tomapy. Podľa môjho názoru sa dá aj
z tejto výstavy ľahko odčítať, že Tomáš
Hulík študoval environmentalistiku,
že mu je téma prírody veľmi blízka.
Práve tejto oblasti je venovaný najväč‐
ší priestor a je aj dôslednejšie spraco‐
vaná.

Vo vstupnej hale, kde je úvod do vý‐
stavy so sprievodným textom, domi‐
nuje téma komunizmu, ktorá je
spracovaná prostredníctvom niekoľ‐

kých ukážok architektúry z daných
čias.Na fotografiách sú napríklad pa‐
mätníky odkazujúce na sovietsku či
československú armádu, budova
slovenského rozhlasu, slovenskej te‐
levízie, budova STU v Bratislave a ďal‐
šie zábery architektonických exterié‐
rov či interiérov. Výstava pokračuje
fotografiami absurdít, ktoré autor
spozoroval v krajine.Medzi ne patrí aj
vyhliadková veža „Čajka v oblakoch"
v Bojniciach, náučno-vyhliadková
veža na Štrbskom plese či Socha
slobody v Pezinku. V susediacej
miestnosti môžeme nájsť série foto‐
grafií, ktoré mapujú prevažne zdevas‐
tované kaštiele na Slovensku, chát‐
rajúcu vidiecku architektúru či neudr‐
žiavané kúpeľné a rekreačné za‐
riadenia. V dvoch nasledujúcich veľ‐
kých miestnostiach sú nainštalované
fotografie zachytávajúce lesy, lesné
hospodárstvo, ťažbu dreva, k prírode
nešetrnú výstavbu lyžiarskych
stredísk, výstavbu logistických parkov,
chov poľnohospodárskych zvierat.
Fotografie sú vhodne doplnené o veľ‐
ké ortofotomapy, ktoré znázorňujú
úbytky lesných plôch v priebehu po‐
sledných rokov a sú výbornou ilus‐
tráciou meniacej sa krajiny. V rámci
týchto miestností sú na fotografiách
zachytené aj skládky odpadu.
V susediacej miestnosti je spracovaná
téma industrializácie krajiny.

Celkovo je možné pozorovať zrejmý
úmysel autora poukázať na mnohokrát
hrubé a neprimerané zásahy človeka do
prírody či do krajiny ako takej. V duchu
priamočiareho poukazovania na ne‐
priaznivé dôsledky toho, čoho sa človek

svojou činnosťou dopúšťa v krajine, sa
odohráva celá výstava. Takýto modus
operandi funguje trocha viac vo filmo‐
vej podobe dokumentu Odvrátená
strana Slovenska než v jeho fotografic‐
kej verzii, ktorá je prezentovaná v SNM.
Keďže sa Tomáš Hulík venuje obdob‐

ným projektom o Slovensku zhruba 10
rokov, čo nepochybne predstavuje ob‐
rovský objem obrazového materiálu,
podujal sa touto výstavou prezentovať
divákovi veľmi veľké množstvo tém, čo
v mnohých prípadoch mohlo smerovať
k ich takpovediac „vlastivednému zjed‐

nodušovaniu", prílišnej popisnosti,
skratkovitému a nie úplne jasnému au‐
torskému uchopeniu.Nič to však ne‐
mení na skutočnosti, že je dôležité do‐
kumentovať a upozorňovať na naše ak‐
tivity v krajine, ktorými definujeme
kvalitu života nielen teraz, ale ovplyv‐

ňujeme tým aj ďalšie generácie. V tom‐
to smere môže výstava Tomáša Hulíka
poslúžiť aj ako dobrý edukačný pros‐
triedok pre širokú verejnosť.

Peter Korček
fotograf

Autor fotografií: Lois Lammerhuber
Názov: Jem, pijem, dýcham a snívam
o fotografii – 24 hodín denne
Miesto:Galéria Profil, Stredoeurópsky
dom fotografie
Dátum: 1. 10. – 1. 11. 2020

Napísať o Loisovi Lammerhuberovi, že
je fotograf, by bolo trochu málo. Jeho
perpetuálna vášeň k fotografii, ako pre‐
zrádza i názov výstavy, je totiž omnoho
košatejšia.

Pôvodne programátor v rokoch 1978 až
1980 precestoval celý americký konti‐
nent od severu na juh. Počas tejto cesty
začal intenzívne fotiť.Neskôr, od roku
1984, spolupracoval s časopisom GEO
(nafotil 2 400 fotografických esejí, 82
kníh, stovky obálok časopisov), od roku
1994 vedie jeho rakúsku redakciu. Spolu
so svojou manželkou Silviou založil
v roku 1996 vydavateľstvo Edition Lam‐
merhuber. Ich knihy získali množstvo
cien a Edition Lammerhuber bolo tri‐
krát po sebe vyhlásené za najlepšie vy‐
davateľstvo fotokníh v Európe.Okrem
mnohých ďalších vyznamenaní získal

tri ceny Graphis Photography Awards
za najlepšiu reportáž roku a v roku 2014
čestný kríž Rakúskej republiky prvej
triedy za vedu a umenie. Lois Lammer‐
huber je od roku 1994 členom Art Direc‐
tors Club v New Yorku.Od roku 2018 je
riaditeľom open-air fotofestivalu La
Gacilly –Baden, s ktorým Mesiac foto‐
grafie bude spolupracovať aj tento rok.
Lois Lammerhuber sa v Bratislave pred‐
stavil svojou prvou autorskou výstavou.

Aký kľúč zvoliť v neveľkom priestore
galérie Profil pri takom bohatom diele
a bohatých skúsenostiach práce s foto‐
grafickým obrazom? Autor a kurátor
v jednej osobe využil priestorové člene‐
nie galérie na predstavenie štyroch cyk‐
lov z posledného obdobia tvorby. Každý
z nich hovorí o inej téme, inými pros‐
triedkami.Dva sú z domáceho rakúske‐
ho prostredia, dva zo zahraničia.
Návštevník výstavy vstúpil priamo do
centra hudobného neba Rakúska –do
Viedenskej štátnej opery (Viedenská
štátna opera, 2007 – 2020).Namiesto
dramatických póz sme však spevákov
našli v neformálnych momentoch.

Annu Netrepko s úškľabkom na
schodoch či Jonasa Kaufmanna na
streche opery. Z tohto dlhodobého
projektu, keď autor mohol v prostredí
zdomácnieť, získať si dôveru a citlivosť
na rôzne drobné nuansy jednotlivých
momentov, dýcha základná esencia
opery – vášeň.

Takmer protipólom k Štátnej opere je
cyklus Don Rosa: Stále mám zimom‐
riavky (2017) o Donovi Rosov, karikatu‐
ristovi, legendárnom pokračovateľovi
príbehov legendárneho Strýka Drž‐
groša. Pri príležitosti 70. narodenín Sc‐
roogea McDucka Lois Lammerhuber
strávil týždeň v dome Dona Rosu, aby
hravo-láskavým spôsobom zachytil
esenciu jedného človeka a jeho diela
v jeho osobnom priestore.Dokumen‐
tárne portréty sprevádzajú a dopovedá‐
vajú do fotografií vpísané komentáre
samotného karikaturistu.

V Najkrajšej krajine na svete (2016)
s básňami Evelyn Schlag Lois Lammer‐
huber vymenil dokument za krajinár‐
sku fotografiu – alpský región Mos‐
tviertel nachádzajúci sa v Dolnom Ra‐
kúsku. Spoločne vytvorili slepačiu
polievku pre dušu, ktorá však svojou

doslovnou krásou zbytočne priniesla
závan jedálne do umeleckej galérie.
Ako tvrdí autor, „fotografia má byť
o humanizme a myslím si, že môže
niečo zmeniť“. Toto svoje presvedčenie
ilustroval i živým príkladom –pôsobe‐
ním Matky Terezy v Indii, ktorej ve‐
noval rovnomenný cyklus, poslednú
časť výstavy.

Výstava ponúkla sýtu dávku impulzov
a podnetov.Nielen vizuálnych, ale aj

spúšťačov otázok ako: Dá sa objektívne
určiť moment, keď je nejaký súbor do‐
končený, alebo nám ho ukončia len von‐
kajšie okolností? Ako sa zmení naše
čítanie fotografií, keď ich z knihy zave‐
síme na stenu? Je medzi reportážou
a umením jasná deliaca čiara? Lois
Lammerhuber tvrdí, že nie je.

Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka

VÁŠEŇPREFOTOGRAFIU

Michal Svítok | Skok | 2019

Tomáš Hulík | Odvrátená strana Slovenska| 2010

Lois Lammerhuber | Don Rosa – Stále mám zimomriavky | 2017
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V predchádzajúcich číslach fotonovín
sme vám predstavili dvoch význam‐
ných bratislavských fotografov – Vojte‐
cha Mindszentyho (FN 50/20) a Karola
Körpera (FN 51/20). Okrem nich sa
v meste vystriedalo množstvo foto‐
grafov, viac či menej úspešných, ale iba
jednému z nich sa podarilo založiť tak
výnimočný fotografický rodinný pod‐

nik, ktorý bol “vlajkovou loďou“ brati‐
slavskej profesionálnej fotografie viac
ako 70 rokov. Bol ním Eduard Kozics.
V 50. rokoch 19. storočia otvoril
v Bratislave svoj ateliér Eduard Nepo‐
muk Kozics (1829 – 1874), ktorý sa po‐
stupne vypracoval na vedúcu osobnosť
bratislavskej fotografie. Pochádzal
z chudobnej rodiny z Dubnice nad Vá‐
hom. Fotografii sa vyučil u putovného
pražského dagerotypistu Jána Bubení‐
ka, neskôr údajne pracoval u vieden‐
ského fotografa Andreasa Grolla
a v Bratislave spočiatku spolupracoval
s dagerotypistom Františkom Abraha‐
movicsom. Z úspor a za finančnej pod‐
pory priateľov sa mu podarilo spolu
s manželkou Karolínou, ktorá bola
jeho asistentkou, vybudovať v roku
1856 svoj prvý ateliér na Kozej ulici,
v záhradnom pavilóne tzv. Slubekovho
domu. Pravdepodobne to bol prvý stá‐
ly a laboratóriom vybavený ateliér
v meste. V roku 1856 Kozics presunul
svoje pracovisko do veľkorysejšieho
priestoru v najlukratívnejšej bratislav‐
skej lokalite – Promenáda 34 (dnešné
Hviezdoslavovo námestie). Kozicsova
popularita neustále rástla, tým pádom
aj jeho príjmy, a tak si v roku 1868
mohol dovoliť kúpiť celý štvorpodlažný
dom na Promenáde 2 (od roku 1881
mal číslo 9), v rožnej budove na dneš‐
nom Hviezdoslavovom námestí č. 4

(dnes budova Americkej ambasády).
Kozics sledoval rozvoj fotografie vo
svete, študoval zahraničné odborné
časopisy a neustále si zadovažoval tú
najmodernejšiu techniku. Sám bol do‐
konca inovátorom – ako jediný foto‐
graf v Bratislave realizoval portréty
v životnej veľkosti, dokázal preniesť
fotografiu na rôzne materiály (porce‐
lán, slonovina), vyhotovoval stereo‐
skopické fotografie, dal si patentovať
svoj vlastný spôsob chromofotografie
na plátne a ako prvý fotograf v Brati‐
slave používal v ateliéri umelé
osvetlenie. Jeho ateliér bol vyhľadáva‐
ný nielen bratislavskou elitou, ale aj
klientami z Viedne a širokého okolia.
Významných bratislavských umelcov
nielen portrétoval, ale im aj poskytoval
vo svojom ateliéri priestor na stretnu‐
tia, posedenia, debaty, dokonca sa tam
uskutočňovali hudobné koncerty a vý‐
stavy. Kozics bol osobným priateľom
Franza Liszta, ktorého aj portrétoval
a ktorý dokonca v jeho dome niekoľko‐
krát koncertoval.

Popri vysoko kvalitných portrétoch
však Kozics vytváral aj fotografie mes‐
ta a okolitej prírody a krajiny. Aj
v tomto žánri priniesol inovatívne
riešenia, či už sa týkajú netradičných,
neopozeraných pohľadov, alebo kom‐
pozícií. Vytvoril sériu malých formá‐
tov, tzv. „kabinetiek“, pod názvom „Po‐
hľady z Prešporka“, kde nezobrazoval
iba bežné pohľady na dominanty a his‐
torické pamiatky, ale fotografoval zá‐
kutia z okrajov mesta, zaznamenával
krajinu predmestí – Petržalky,
Marianky, Lamača a ďalších odľahlých
miest.

Eduard Kozics zomrel v roku 1874 vo
veku 45 rokov. Po jeho smrti viedla ate‐

liér jeho manželka Karolína (v rokoch
1874 – 1899) a neskôr jeho syn Eduard
František Xaver (v rokoch 1899 –1900)
a napokon dcéra Karolína Eleonóra
Ema (v rokoch 1900 – 1926). Činnosť
ateliéru bola ukončená v roku 1926.

(Článok je úryvkom z novej publikácie
Počiatky fotografie na Slovensku: 1839
– 1918)

Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie

BRATISLAVAAFOTOGRAFIAVIII

ATELIÉRKOZICS – “PRVÝ
ANAJVÄČŠÍATELIÉR
VBRATISLAVE“

Vyhlasovatelia
Združenie slovenských profesionálnych foto‐
grafov
Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO
Vysoká škola výtvarných umení
Festival_OFF
Porota: Judita Csáderová –predsedkyňa
poroty,Dušan Kochol, Václav Macek

Osobnosť slovenskej fotografie 2020
doterajší laureáti – Ľudovít Hlaváč (2006),
Viliam Malík (2007), Karol Kállay (2008), Ivan
Kozáček (2009), Igor Grossmann (2010),Miro
Gregor (2011), Stano Pekár (2012), Anton Pod‐
straský – in memoriam (2013),Milota Hav‐
ránková (2014) Judita Csáderová (2015), Vác‐
lav Macek (2016), Ivan Matejka (2017) Rudo
Sikora (2018), Tibor Borský (2019)

Porota rozhodla, že laureátom je v roku 2020
Aurel Hrabušický – (1956), kurátor fotografic‐
kej zbierky Slovenskej národnej galérie, ktorý

sa venuje dejinám i súčasnosti slovenskej
fotografie od polovice 80-tych rokov. Jeho vý‐
skum sa spočiatku orientoval na súčasnú
tvorbu, pre jeho kurátorské projekty 80-tych
a 90-tych boli príznačné texty o autoroch na
rozmedzí fotografie a konceptuálneho ume‐
nia.Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie
modernizmu 20-tych a 30-tych rokov, výsled‐
ky publikoval v knihe Slovenská fotografia
1925-2000 (2002, spoluautor Václav Macek),
neskôr participoval na tímových výstavách
v SNG o fotografii 50-tych, 70-tych a 80-tych
rokov. V poslednom období je dôležitá jeho
spolupráca s Filipom Vančom na knihách
o niektorých významných, ale niekedy ob‐
chádzaných slovenských fotografoch.Os‐
tatným titulom je kniha o Antonovi Šmotlá‐
kovi (2020)

Doterajší laureáti:Andrej Bán (2006), Tibor
Huszár (2007), Lucia Nimcová (2008), Alan
Hyža (2009), Jozef Ondzík (2010), Boris Né‐
meth (2011), Šymon Kliman (2012), Jana Hoj‐
stričová (2013),Martin Kollár (2014), Olja
Triaška Stefanovič (2015), Dušan Kochol
(2016), Ján Viazanička (2017) Zuzana Pustai‐
ová (2018), Andrea Kalinová (2019)

Porota rozhodla, že laureátom je v roku 2020
Martin Kleibl (1981), ArtD. – absolvent kated‐
ry fotografie a nových médií VŠVU (2010)
a doktorandského štúdia (2014), neskôr dva
roky pôsobil ako asistent v ateliéri prof. Ľuba
Stacha, od roku 2016 je kurátorom jediného

Múzea fotografie na Slovenswku.Martin
Kleibl sa venuje aj vlastným fotografickým
projektom, týkajú sa najmä jeho sídliska Pet‐
ržalky, v ktorom žije od detstva, ale aj foto‐
grafii 19.storočia. Jeho aktivity na poli uni‐
kátneho historického výskumu sú čoraz
bohatšie. Participoval na zborníkoch, konfe‐
renciách –Renesancia fotografie 19.storočia
(2014),V hľadaní prameňov (2018). V roku
2020 samostatne publikoval knihu Počiatky
fotografie na Slovensku 1839 – 1918, ktorej vý‐
znam pre fotografickú kultúru sa porota
uzniesla zdôrazniť udelením ocenenia Foto‐
graf roka.

OSOBNOSŤSLOVENSKEJ
FOTOGRAFIE 2020

FOTOGRAFROKA2020

ZPERIFÉRIE
DOCENTRA
Trochu z histórie. Je rok 1979
v Československu, nikto nepred‐
pokladá, že by komunizmus
mohol niekedy skončiť. Študent
štvrtého ročníka odboru dejiny
výtvarného umenia na Komen‐
ského univerzite v Bratislave ne‐
súhlasí s určenou témou diplo‐
movej práce Vplyv výtvarného
umenia na štruktúru hodnôt so‐
cialistickej spoločnosti. Zo školy
ho vyhodia. Po štyroch rokoch
dočasných zamestnaní, keby ne‐
pracoval, dostal by sa do väzenia
za príživnictvo, pretože v autori‐
tatívnom režime bola zákonom
stanovená pracovná povinnosť,
mu fakulta ponúkne možnosť
absolvovať odbor. Keď urobí
všetky potrebné diferenčné
skúšky, tak mu oznámia, že aj
tak bude musieť spracovať tú
istú diplomovú tému ako v roku
1979. Odmietne a do školy sa viac
nevráti.

Toto je začiatok profesionálnej
dráhy Aurela Hrabušického
(1956), kritika, historika, ktorý je
od decembra 2020 nositeľom
ocenenia Osobnosť slovenskej
fotografie.

Za nasledujúce poy štyri desať‐
ročia práce Aurel Hrabušický sa
podpísal pod rad kritík, štúdií,
kníh, výstav. Spočiatku sa ve‐
noval najmä filmovej kritike, do‐
dnes je unikátna jeho stať
o kamere v hranom filme (1987)
– prvej práci na túto tému po
priekopníckom texte Jána Šmo‐
ka zo 60-tych rokov. Nakoniec sa
vrátil k začiatkom a venoval sa
už len svetu vizuálneho umenia.
A vďaka revolúcii v roku 1989 už
nemusel ostať na periférii.

Jeho kurátorske začiatky ( v 80-
tych rokoch sa používal termín

komisár) sú spojené s Galériou
na okraji v bratislavskej Trnávke,
ktorej vedenie prevzal po Petrovi
Krivdovi v druhej polovici 80-
tych rokov. Potom nasledovali
dve veľké výstavy – najprv prelo‐
mová Slovenská fotografia 80-
tych rokov (1989) a rok neskôr
Slovenská fotografia 60-tych
rokov (1990). V roku 1990 nastú‐
pil na miesto kurátora zbierky
iných médií (riaditeľka Zuzana
Bartošová), mečiarovsky riaditeľ
Juraj Žáry ho onedlho v roku
1993 prepustil. Keď sa do SNG
mohol vrátiť v roku 1996 na
miesto kurátora fotografickej
zbierky, kde pracuje dodnes, tak
už bol dostatočne profesionálne
zrelý na to, aby využil všetky in‐
štitucionálne možnosti v pros‐
pech fotografie.

Z hľadiska jeho osobného rastu
nie je možné nespomenúť vplyv
diskusií s Radislavom Matuš‐
tíkom (po roku 1970 mu zakázali
pripravovať výstavy), ktoré mu
otvorili cestu k pochopeniu kon‐
ceptuálneho umenia. Aj keď
v hodnotení diel sa často zhodo‐
vali, neprevzal od neho našťastie
pamfletický, sarkastický spôsob
písania (ten zostal blízky druhé‐
mu z Matuštíkových mladých
debatérov – Jozefovi Mackovi).
Aurel Hrabušický sa vo vlastnej
práci priklonil na stranu Antoní‐
na Dufeka, zakladateľa a kuráto‐
ra fotografickej zbierky Morav‐
skej galérie, ktorý kládol dôraz
viac na objektivitu opisu diela, na
kontexty a analýzy a pochopenie
každého detailu, než na subjek‐
tívne, často zatrpknuté účtovanie
s autormi či spoločnosťou.

Hrabušický patrí do línie kritikov,
ktorí potrebujú kontakt s autor‐
mi,milujú ateliéry, nie sú to aka‐
demici, ktorí dokážu napísať
dejiny bez toho, aby stretli jediné‐
ho výtvarníka. (Aj keď v dnešnej
digitálnej ére už ich nenavštevuje
tak často ako v minulosti.)

Z radu výstav, ktoré samostatne
či v tíme pripravil po nástupe do
SNG, by som vyzdvihol expozí‐
cie Martina Martinčeka (2000),
Slovenská fotografia 1925-2000
(2002), Stratený čas? (2007),
Zaujatí krásou. Päťdesiate roky
vo fotografii (2013), Martin Kol‐
lár (2015), Užitočná fotografia
(2018). Z jeho textov sú zásadné
medailóny autorov v katalógu
výstavy v 80-tych rokov, ale aj
časti o vývoji fotografie o nás od
modernizmu po 60-te roky
u knihe v roku 2002 – z prvých
dejinách po priekopníckej knihe
Ľudovíta Hlaváča. Či texty v kni‐
hách v Martinovi Martinčekovi,
Antonovi Podstraskom, Jánovi
Galandovi, Ivanovi Matejkovi.
o uplynulom roku vyšla
V Slovarte kniha v jeho textom
s fotografovi 50-tych o 60-tych
rokov Antonovi Šmotlákovi.

Profil Osobnosti slovenskej foto‐
grafie za rok 2020 by bol neúpl‐
ný, ak by sme nespomenuli aj vý‐
nimočné a rozsiahle texty a kon‐
ceptualistoch – Stano Filko, Jú‐
lius Koller, Ľubomír Ďurček – čo
je spoločne o fotografiou jeho
druhou výskumnou témou.

Aurela Hrabušického charakteri‐
zuje presvedčenie, že keď vstú‐
pime do galérie, tak nie kvôli
tomu, aby sme boli svedkami
viac či menej angažovaného
umenia, ktoré výstavný priestor
mení na občiansku diskusnú
sálu s bojuje sa a ňom za práva
menšín, vyššie mzdy či za alebo
proti lykožrútom. Obhajuje
názor, že galérie sú miesto na
stretnutie v tajomstvom, s ideál‐
nom prípade aj miestom pre zá-
zračné.

VáclavMacek
historik filmu a fotografie

Vilaim Malík s Aurelom Hrabušickým
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K A L E N D Á R I U M

BANSKÁ
BYSTRICA
STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA
PRETÓRIUM
Námestie Š.Moyzesa 58

do 28.2. 2021
JánViazanička: Krajina stredu
kurátorka: Zuzana Leškanič Majlingová

A7 ROOMS GALLERY
termín: 14. 2.– 7. 3. 2021
Dorota Holubová: Neskrývaná láska
text: Michal Dudoň

BRATISLAVA
STREDOEURÓPSKY DOM
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

GALÉRIA MARTINA MARTINČEKA
do 24.1.2021
DorotaHolubová: Neskrývaná láska
text: Michal Dudoň

8.1. –28.2.2021
Alex Levac (IZR): Paparazzi anonymných
kurátor: Nir Yeshayahu

3.3. – 11.4.2021
Peter Krivda: Paucis verbis II

GALÉRIA PROFIL
do 24.1. 2021
VikMuniz (BR): Imaginaria
kurátorka: Olga Ogorodova

28.1. –28.2.2021
Michal Vasil: Na pomedzí
kurátor: Juraj Figura

3.3.- 11.4. 2021
DanaKyndrová (CZ):
Medzi vdýchnutím a vydýchnutím
text: Jaroslav Boček

DANUBIANA
Vodné dielo Čuňovo
do 31.1.2021
GérardRancinan (FR):Portréty umelcov
kurátorka: Caroline Gaudriault

do 7.2.2021
PaloMacho, JanaHojstričová:
Neustále situácie
kurátorka: Katarína Bajcurová

MÚZEUM FOTOGRAFIE
Prepoštská 4
do 31.1.2021
Vojtech Alexander –priekopník
rontgenografie
kurátori: Martin Kleibl, Ľubo Stach

5.2.– 30.6.2021
JanaKrižanová: Ambrotypy
z Krásnej Hôrky
výskum, identifikácia, reštaurovanie
kurátorka: Bohunka Koklesová

SPIŠSKÁ
NOVÁVES

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA
Zimná 46
10.2..2021 –6.6.2021
Jozef Sedlák –Fotografická eschatológia
kurátorka: Lucia Benická

10.2.2021 –6.6.2021
Teleskop: Vesmír v zbierke
Autori: Tomáš Aagt Blonski,
Samuel Čarnoký, Jaroslav Čech,
Vlado Eliáš, Peter Rónai, Rudolf Sikora,
Peter Roller a iní
kurátorka: Katarína Balúnová

TRENČÍN
GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA
BAZOVSKÉHO
Palackého 27

do 14.3.2021
Dø kument 2020
kurátori: Veronika Marek Markovičová,
Michaela Pašteková, Ján Viazanička

KOŠICE
GALÉRIA ŠOPA
Hlavná 40
do 30.1.
MarošRovňák: Čiara na dlani môjho otca
kurátorka: Ivana Komanická

Alex Levac (IZR): Paparazzi anonymných

Aj v školskom roku 2020/2021 sme otvorili detský fotografický krúžok.Nepriaznivá epidemiologická situácia sa dotkla aj
fungovania nášho detského krúžku. Z prezenčnej formy sme museli prejsť na formu dištančnú a deti sa momentálne so
svojou lektorkou stretávajú online. Sonia Šcepánová preberá s deťmi nové témy a vždy opakuje aj niečo zo starších náme‐
tov. S deťmi pravidelne opakujeme základy fotografie ako je ovládanie manuálneho režimu, nastavenie fotoaparátu,
kompozície a rozvíjame individuálny umelecký pohľad na svet cez hľadáčik.Okrem techniky sa s deťmi vraciame naspäť
do histórie, prechádzame starými fotografickými technikami, rozoberáme vývoj fotografie v minulosti. Tiež sa venujeme
aj súčasným fotografom, deti si robia prehľad o súčasnej fotografickej tvorbe i umení. Každý týždeň zadávame deťom te‐
matické fotografické úlohy, ktoré podporujú ich kreatívne myslenie. Veríme, že ako sa situácia bude zlepšovať a spolu so
zlepšujúcim sa počasím sa deti začnú stretávať najprv v exteriéri a neskôr aj v interiéri v pravidelných časoch:

Detský krúžok v utorok v čase od 15:30 do 17:30 – začiatočníci
Detský krúžok v stredu v čase od 15:30 do 17:30 –pokročilí

INDIVIDUÁLNE KURZY
stretnete sa len Vy a lektor. Zdokonalíte sa v téme a problematike len podľa Vašich preferencii – ateliér, reportáž,
či fotografia krajiny.Odporučíme Vám vhodného lektora a zariadime všetko potrebné.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Luciu Matejovičovú, email:
matejovicova@sedf.sk, tel: 0905 127 185 a sledujte www.sedf.sk.

DETSKÝFOTOGRAFICKÝKRÚŽOK
POČASŠKOLSKÉHOROKA2020/2021
ONLINE

Portrét kniežaťa Josefa Wallensteina – Oettingera
(SNM – Múzeum Betliar, ambrotyp európskeho
typu pochádza zo zachránených zbierok hradu
Krásna Hôrka.)

Jozef Sedlák | Pod tvárou, portréty mojich
blízkych | (sv.) Darinka | 2017

BOLI STEUŽVNAŠOME-SHOPE?
Kúpte si autorské fotografie
aknihy.

ORIGINÁLYFOTOGRAFIÍ
Stredoeurópsky dom fotografie

Vámponúkamožnosť kúpy

originálov fotografií

slovenských aj zahraničných

autorov. Staňte samajiteľom

unikátneho umeleckého diela!

https://shop.sedf.sk/


