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Vasil Stanko dává svou důkladně připravenou výstavní kolekcí najevo, že umění se dosud nezříká 
vyjadřování příběhů v klasickém žánru skupinového portrétu. Patrně si jako tvůrce nemyslí, že 
by oživování tradice fotografování rodin vedlo nutně k zpozdilosti. Jeho práce ovšem neustrnuly 
v převzatých kadlubech dědičného námětu. 
Nabízí se zvážit formy, na nichž je Stankova kolekce založena. Příbuzné bude kompozicím jistě hned to, 
že se nejedná o nahodilé improvizace anebo o zachycování samovolně nastalých situací. Vasil Stanko 
upřednostňuje cílevědomé utváření děl. Ve spolupráci s fotografovanými organizuje živé obrazy, jejichž 
odlesky v soustavě zrcadel zachycuje, aby dále již nemanipulované exponáty nakonec stvrdil a ucelil 
svým podpisem. 
Úběžníkem soudobého zájmu inspirovaně fotografujících umělců je subjektivita, někdy snad na úkor 
přímočarého pozorování jako metody strohé svědecké výpovědi. Užije-li renomovaný autor stylizaci 
pestrobarevnou, anebo raději monochromatickou, je svobodnou volbou vyjadřující jeho osobitou 
vůli a výtvarný cit. Současná technika přestala být omezením předurčujícím parametry obrazů 
i jejich ozvláštnění. Nicméně Stankovým záměrem nejsou samotné optické efekty, jde mu o dosažení 
co nejkreativnějšího výsledku. Se smyslem pro postižení obsahu zpodobuje pózující osobnosti 
a zaznamenává daný prostor. Sleduje vlastní vizi i skutečnost námětu. Proto může výstavou oslovit 
širší publikum a zároveň vyjít vstříc reprezentaci i osobním potřebám aktérů, totiž zvěčnění v podobě 
památky trvalé hodnoty.
Rodina je Vasilem Stankem chápána jakožto soudržný kolektiv, zastávající roli základu širšího 
společenství. V tomto ohledu získával jeho fotografický projekt v průběhu let na sociální závažnosti. 
Zahrnuje portréty osobností z oborů kinematografie, architektury, politiky, školství, zdravotnictví, sportu, 
podnikání a podobně. Pro autora ale nejsou inspirací ani tak profese modelů a s nimi spjaté souvislosti, 
jako spíše psychologická stránka realizací: motivací se mu stává hlavně zájem fotografovaných otevřít 
se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly.
Příležitost vstupovat do veřejného prostoru otevírají digitální prostředky kdekomu, avšak tím větší 
důraz bývá kladen na vážně míněná sdělení. Přinejmenším náročnějším publikem. Povrchní suvenýry 
stavěné na odiv by zvídaví adresáti v souboru Rodinný portrét hledali marně. V uměleckých sférách 
nejsou prostě pokládány za nosné. Naproti tomu není příliš divu, zůstává-li celkový dojem ze Stankova 
cyklu naléhavý. Vždyť Vasil Stanko rozvíjí kultivovanou sugesci intimity již od rané tvorby portrétů, aktů, 
případně škály dalších volných žánrů, na kterou znovu a znovu navazuje. Viz jeho monografii z roku 
2002, koncipovanou s teoretikem Václavem Mackem, případně knižní katalog retrospektivy Slovenská 
nová vlna, 80. léta, vydaný Tomášem Pospěchem a Lucií L. Fišerovou roku 2014. 
Završením našich dojmů budiž teprve průnik všech složek autorského poselství...
J O S E F  M O U C H A

Je to netradiční formou, pohledem přes konstrukci zrcadel, vytvořená kompozice z figur, kde zároveň 
s ní vzniká iluze jiného, převráceného prostoru. Výsledkem je černobílá nemanipulovaná fotografie 
signovaná autorem jako umělecké dílo.
Spojením dvou obsahových rovin v záměru, kde v jedné se tvoří stylizovaná kompozice a v druhé 
zaznamenává reálný prostor, jako dokument v čase, se sledovaná situace ještě více vnitřně obohatí. 
Hlavně srovnáním dvou pohledů fotografa ve specifickém charakteru jeho tvořivého přístupu. 
Projekt je koncipován v poloze vytvořit ucelený obraz společnosti starší generace v zastoupení 
známých osobností a běžné současné rodiny umělců i jiných profesí. Dobrovolná účast rodin v takto 
koncipované a řešené performace, sebestvárnění, deklaruje v názoru na věc jakési jednotné myšlení, 
že je možné i za cenu určitého rizika podstoupit tolerovanou manipulaci sebe samé, autorem ve 
prospěch progresivnější reflexe. Nezávisle na každém subjektu je víceméně kladena otázka, jak v této 
roli herce obstojí.
A U T O R

Vasil Stanko se narodil v roce 1962 na Myjavě. Jeho tvorba je spoutána pevně s Prahou, do níž přišel 
v osmdesátých letech po absolvování střední průmyslové školy v Bratislavě a zde studoval na katedře 
fotografie FAMU, spolu s „pražskými Slováky“.
Patří mezi uznávané fotografy, kteří pronikli i do kulturního povědomí Evropy i mimo ní. Jeho fotografie 
mají svůj vlastní svět. Vycházejí z prožitého snu ale i ze záznamu skutečnosti. Jejich prostřednictvím 
se však podílíme na umělcově světe, který je zobrazením stavů jeho duše. Je velice citlivý, křehký 
a snadno zranitelný. Sám mnoho nemluví, nechá na nás působit svoje fotografie. 

Vasil Stanko was born in Myjava ,Slovakia 1962 year.  His works, however, are firmly linked with Prague,  
where he came in the 1981s, after he graduated from a secondary vocational school in Bratislava.
In Prague, he studied at the Department of Photography of the Film Faculty of the Academy of 
Performing Arts,  together with other – Prague Slovaks. Stanko is recognized photographer who has 
become part of the cultural awareness both in Europe and overseas.  His photographs present a world 
of their own. They arise both from live through dreams and from reported reality.  In them, we share this 
artist`s world, which reflects the states of his soul. He is very sensitive, fragile and vulnerable. He does 
not speak much, he lets his photos speak for himself.

With his thoroughly prepared exhibition collection, Vasil Stanko makes it clear that art has not given up 
expressing stories in the classical genre of group portraiture yet. Apparently, as a creator he does not think 
that reviving the tradition of photographing families would necessarily lead to belatedness. However, his 
work does not stagnate in the taken over hulls of the hereditary theme.
It is suggested to consider the forms on which Stanko‘s collection is based. Related to the compositions 
will be the fact that they are not random improvisations or capturing spontaneously occurring situations. 
Vasil Stanko prefers purposeful creation of works. In cooperation with the photographed, he organizes live 
images, the reflections of which he captures in a system of mirrors, in order to finally confirm and complete 
the no longer manipulated exhibits with his signature.
The vanishing point of the contemporary interest of inspired photographers is subjectivity, sometimes 
perhaps at the expense of straightforward observation as a method of austere testimony. Whether 
a renowned author uses a multicolored or rather monochrome stylistic means is a free choice expressing 
his distinctive will and artistic feeling. Current technology has ceased to be a limitation that predetermines 
the parameters of images and their specialization. However, Stanko‘s intention is not the optical effects 
themselves, he wants to achieve the most creative result possible. With a sense of aptness, he depicts 
posing personalities and records the space. He follows his own vision as well as the reality of the subject. 
Therefore, the exhibition can appeal to a wider audience, and, at the same time, it can meet the needs of 
both the representation and the actors, namely to immortalize in the form of a keepsake of lasting value.
The family is understood by Vasil Stanek as a cohesive collective, playing the role of the foundation of the 
wider community. In this respect, his photographic project has gained social significance over the years. 
It includes portraits of personalities from the fields of cinematography, architecture, politics, education, 
healthcare, sports, business and the like. For the author, however, the inspiration is not so much the 
professions of participants and the matters connected with them, but rather the psychological side of 
realizations: his motivation is mainly the interest of the photographed to open up to performance as 
a prerequisite for depiction without excessive self-control.
The opportunity to enter public space has been opened up by digital means to anybody, but the greater 
emphasis is placed on serious messages; at least by a more demanding audience. A curious audience 
would look in vain for superficial souvenirs built to show off in the Family Portrait collection. In the artistic 
spheres, these are simply not considered to be principal. On the other hand, it is not very surprising if 
the overall impression of Stanko‘s series remains pressing. After all, Vasil Stanko has been developing 
a cultivated suggestion of intimacy since his early creation of portraits, nudes, or a range of other free 
genres, in which he continues over and over again. See his monography from 2002, conceived with the 
theorist Václav Macek, or the retrospective book catalogue The Slovak New Wave, The 80s, published by 
Tomáš Pospěch and Lucie L. Fišerová in 2014.
To crown our impressions, let all components of the author‘s message intersect.
J O S E F  M O U C H A

It is a non-traditional composition of figures created by looking through the construction of mirrors, 
where at the same time, an illusion of another - inverted space arises. The result is a black and white 
unmanipulated photograph signed by the author as a work of art.
By combining two layers of content of intention, where in one layer a stylized composition is formed and 
in the second layer a real space is recorded, the observed situation is internally enriched even more, like 
a documentary in time. This happens mainly by comparing two views of the photographer in the specific 
nature of his creative approach. The project is conceived in order to create a comprehensive image of the 
society of the older generation represented by well-known personalities and their ordinary contemporary 
families. The voluntary participation of families in this performance, in this portrayal, declares, in the opinion 
of the matter, a kind of unified thinking. It is possible, even at the cost of a certain risk, to undergo a tolerated 
manipulation of oneself by the author in favor of a more progressive reflection. Independently of each subject, 
a question is more or less asked, how are they going to perform in this unusual role as an actor.
A U T H O R
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