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Na pozadí dní, kedy pozorujeme nepríčetnú vládu, nemiestny biznis s testovaním, cítime vo vzduchu jar a na chrbát nám dýcha smrť,
pripadá nám naša obsesia fotografickým obrazom akosi nemiestne a zbytočne. Veď aj fabriky sú otvorené a galérie zatvorené.
A potom si len povieme, že treba pokračovať v tom, čo sme začali a premýšľať ďalej. Čo iné by sme robili.
Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka
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Profesionálni fotografi a fotografky majú v súčasnos‐
ti veľký problém. Digitálna doba na jednej strane
ponúka úžasné možnosti sebaprezentácie, kedy
okamžite vieme naše fotografické diela prezentovať
na internete. No zároveň narážame na to, že kedy‐
koľvek si naše diela môže hocikto stiahnuť a použiť
ich bez nášho vedomia, uvedenia nášho kreditu
a finančného odškodnenia. Stretávame sa s hlbokou
neznalosťou autorského zákona nielen u neodbornej
verejnosti, ale bohužiaľ aj odbornej verejnosti. Foto‐
grafia spadá pod nehmatateľné duševné vlastníctvo,
za ktoré na Slovensku stále nie sme ochotní platiť.
Oslovila som preto riaditeľku LITA, autorskej spoloč‐
nosti Janu Vozárovú, a jej zástupkyňu Luciu Miklaso‐
vú, aby sme si ozrejmili aké máme práva a čo môže‐
me ako jednotlivci urobiť pre zlepšenie stavu.

Mark Power: Good Morning America

Na začiatku je potrebné definovať fotografické dielo
podľa autorského zákona. ,,Fotografické dielo je výsled‐
kom tvorivej duševnej činnosti autora a je zachytené pro‐
stredníctvom fotografického technického zariadenia. Avšak
má špecifickú pozíciu v rámci ostatných diel tým, že absen‐
tuje charakteristika jedinečnosti, keďže dve osoby môžu od‐
fotiť presne ten istý záber s rovnakými parametrami.
Druhým špecifikom fotografického diela je to, že nemusí
byť vnímateľné zmyslami, keďže cvaknutím fotoaprátu ešte
nevidíme finálne dielo, napriek tomu tam je,” vysvetľuje
riaditeľka Vozárová.

Foto: Adrián Švec. Listovanie III.dielom knihy Good Morning| America Marka Powera | 2021

Obyčajne sa stretávame s ucelenými
dielami fotografov až v momente ich
ukončenia. Iba malá skupina fotografov
publikuje svoje diela priebežne, a ešte
menšia vopred striktne stanovuje roz‐
sah svojej zamýšľanej práce niekoľko
rokov dopredu. Mark Power (1959), brit‐
ský fotograf a člen agentúry Magnum,
začal pracovať na svojej sérii „Good
Morning America“ v roku 2012. Autor si
dopredu stanovil časový rámec trvania
projektu na desať rokov, počas ktorých
postupne vydá päť kníh. Idea práce sa‐
motnej – skúmanie aktuálneho stavu
Ameriky – nie je ničím originálna.
Power sa sústreďuje na americkú kultú‐
ru, vizuál krajiny, divergenciu skutoč‐
nosti a mýtov. Čo je však originálne, je
odhodlanie a systematickosť autora.
Zamýšľam sa, prečo sa Power stresuje
rigoróznym ohlásením projektu vo‐
pred. Dokonca aj dizajn kníh zohľad‐
ňuje jeho predsavzatie. Napríklad ikona

vychádzajúceho slnka na prednej strane
každej knihy, vychádzajúca postupne
spoza pomyselného horizontu v kaž‐
dom novom zväzku, sa naplno ukazuje
až v poslednej, piatej knihe.
Prvý zväzok bol vydaný v roku 2018
(aktuálne sú vydané tri). Ako fotograf,
poznajúci komplexitu dlhodobých
projektov, si veľmi cením, že knihu vy‐
dal aj napriek globálnej pandémii
a skutočnosti, že dve jeho plánované
cesty do USA boli v roku 2020 zrušené.
Väčšina fotografií tretieho zväzku
vznikla minulú zimu. Pred vypuknu‐
tím globálnej pandémie, iniciatív
Black Live Matters, ale aj kontroverz‐
ných prezidentských volieb. Aká bude
Amerika posledných dvoch zväzkov?
Postpandemická a viac demokratická?

mienok ľudí, ktoré by určite neboli
súčasťou promovania tejto krajiny.
Ľudia, na fotografiách viditeľní iba
zriedka, sú reprezentovaní svojou čin‐
nosťou – nimi vytvorenými stavbami
a predmetmi. Bývajú zobrazení nepó‐
zovane a obyčajne z väčšej vzdialenos‐
ti. Sú prichytení pri svojich činnos‐
tiach, ktoré sa nie vždy dajú jedno‐
značne identifikovať. Čitateľ si môže
domýšľať, či bol autor s danými osoba‐
mi v interakcii pred fotografovaním
scény alebo nie. Akoby nechcel byť pri‐
chytený. Ukazuje nám dvory domov
s odparkovanými prívesmi, opustené
motely, architektúru okrajových častí,
parkoviská a ich návštevníkov. Banne‐
ry obchodov, ktoré už neplnia svoju
pôvodnú funkciu. Evokuje dočasnosť,
nahliada do životov rôznych americ‐
kých komunít na periférii.
Adrián Švec
fotograf

Amerika Marka Powera, to sú obrazy
opustenosti, divnosti a životných pod‐
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V čom je potrebný autorský zákon a ako nás môže
chrániť hovorí zástupkyňa riaditeľky LITA Miklasová:
„Autorský zákon rozoznáva majetkové práva – čo je právo
použiť svoje dielo, a právo udeľovať súhlas na použitie.
Potom sú to osobnostné práva – napríklad právo byť uve‐
dený ako autor, alebo právo na ochranu pred akýmkoľvek
nedovoleným zásahom do diela, alebo hanlivým naklada‐
ním s dielom. Pri porušení práv máme právo žiadať napr.
preventívne opatrenia, stiahnutie z predaja a z internetu,
potom tzv. bezdôvodné obohatenie – namiesto licenčnej
odmeny, ktorú ste nemohli dostať.”
Možno ste sa stretli s tým, že vaše autorské dielo bolo
riadne označené vaším menom, no nikto vás pred‐
tým neinformoval o použití vášho diela. Bez súhlasu
autora by sa to nemalo stať. Autorský zákon definuje
niekoľko výnimiek – jednou z nich je reprografické
rozmnožovanie (t.j. xerokopírovanie alebo iné „pa‐
pierové“ kopírovanie) alebo rozmnožovanie pre sú‐
kromnú potrebu, ale vo všetkých ostatných prípa‐
doch musí používateľ mať súhlas autora. Nestačí
uviesť jeho meno, ale mal by sa minimálne spýtať, li‐
cenčná zmluva nemusí byť písomná. Dobrý spôsob je
taký, že ak dávate svoje fotografie na sociálne siete
alebo web, tak tam uvediete, že vaše diela sú vaše ve‐
rejné portfólio, ale nikomu tým neudeľujete súhlas
na použitie diel,” odporúča riaditeľka.
Existuje aj alternatívne udelenie práv na používanie
na internete podľa podmienok tzv. creative com‐
mons, niekedy stačí uviesť vaše meno pri použití
diela a vaše diela cirkulujú voľne bez nároku na od‐
menu. Miklasová uvádza, že to väčšinou nie sú
profesionáli. ,,Tí, čo sa živia svojou tvorbou vedia, že ich
príjem je autorská odmena za vytvorenie a použitie diela.
Ich príjem je práve vyskladaný z týchto menších odmien.
Alternatívny režim, ktorý funguje na internete pod creative
commons, častejšie využívajú amatérski fotografi, ktorí sa
venujú fotografii ako hobby.”

Časopis z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Fond je hlavným partnerom projektu.
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Z toho vyplýva, že ak vás fotografia skutočne živí,
mali by ste dať veľký pozor na to, kto narába s vašimi
fotografiami a dostať za používanie vašich fotografií
riadne zaplatené. Vzniká tak otázka prečo sa často‐

María Luisa Santos Cuéllar: Morcellement
Oaxaca je jedným z najkultúrnejších
štátov Mexika. Má tradičný prístup
k umeniu, no zároveň sa tu darí
súčasnému umeniu, ktoré tvorí časť
výstav v múzeách a galériách jeho rov‐
nomenného hlavného mesta.
V MACO (Museum of Contemporary
Art of Oaxaca) práve prebieha výstava
žien-autoriek rôznych umeleckých
druhov, s rôznorodými témami a prí‐
stupmi k otázkam, ktoré sa viažu na
ich prežívanie ženskosti. María Luisa
Santos Cuellar je jednou z mála auto‐
riek tejto výstavy, ktorá sa venuje
fotografi. Od roku 2005 pracuje s pin‐
hole aparátmi.

Zuzana Pustaiová | Maska 2 | zo série One Day Every Day | 2020

krát musia autori a autorky naťahovať s veľkými
mediálnymi domami? ,,V našich médiách je zaužívané
to, že ak sa používa duševné vlastníctvo, netreba za neho
platiť. Stále je čudné, že niekto chce peniaze za použitie
fotografií. Veď predsa pre autora to musí byť pocta, že pub‐
likujú jeho fotografiu v magazíne a má byť šťastný. No ne‐
malo by to tak byť. Je to spôsob akým si zarábajú autori na
živobytie a ak ste do toho nejakú prácu vložili, tak máte
nárok na odmenu,” dodáva riaditeľka.
Čo teda robiť proti tomu, aby redakcie či iné agentú‐
ry zmenili svoj postoj a začali platiť za fotografický
obsah a nesťahovali fotografie zadarmo bez autor‐
ského súhlasu? Je samozrejmé, že jednotlivec je v ne‐
výhode oproti mediálnemu kolosu a na súdoch by
pravdepodobne skôr prerobil. Navyše si nechce
s daným médiom zatvoriť dvere pri budúcej spolu‐
práci. ,,Preto je dobré ak sa autori spájajú a majú občian‐
ske združenia alebo asociácie, ktoré nastavia nejaké profesi‐
onálne štandardy a dohodnú si podmienky používania diel
s ľuďmi na druhej strane. Funguje tak napríklad asociácia
ilustrátorov. Spravila prieskum koľko kto zarába, vypraco‐
vala odporúčania, koľko by si mali pýtať za svoju prácu,
kde je presne zdôvodnené prečo, koľko ich stálo vzdelanie,
pracovné prostriedky, prenájom ateliéru a pod. Ak viete
zdôvodniť prečo by mala byť vaša hodnota takáto, tak viete
lepšie vyjednávať s protistranou,” hovorí riaditeľka. Keď‐
že zatiaľ na Slovensku nemáme takúto fotografickú

asociáciu, tak je nateraz potrebné, aby sa každý
jeden fotograf či fotografka ozvali a nenechali krad‐
nutie svojich fotografií len tak.
Na záver riaditeľka Vozárová radí, ako dokáže LITA
konkrétne pomôcť fotografom a fotografkám: ,,Roz‐
umieme, že autori sa chcú viac sústrediť na svoju tvorbu
a preto vieme pomôcť so zmluvami, napríklad pri vydávaní
monografie, pri použití fotiek do knihy, do filmu a na inter‐
nete. Vieme pripraviť zmluvy, ktoré budú právne ošetrené
tak, aby práva boli na strane autora a nie na strane použí‐
vateľa, ako sa to často deje. V prípade reprografického roz‐
množovania diel vieme kompenzovať autorom licenčnú od‐
menu v podobe náhrady odmeny. Umožňujeme autorom,
aby nám dali vedieť, čo v poslednom roku vyšlo v časopi‐
soch, knihách, novinách, a na internete a následne im za
väčšinu použití vieme vyplatiť raz ročne náhrady odmien.
Tak sa dostanú aspoň k časti peňazí, ktoré im za použitia
patria.“

Foto: María Luisa Santos Cuéllar | Zo série Morcellement | 2020
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Maria Luisa na výstave v MACO skúma
pojem Morcellement – rozkúskovanie,
fragmentáciu a selekciu určitej časti,
čím odkazuje na jednu z vlastností
fotografie. Zachytávaním prostredia
okolo seba počas prechádzok nachá‐
dza spôsob, ako vyjadriť svoj pocit
stratenosti, rozpadávania sa na časti.
Nesnaží sa o sebanájdenie v týchto
“negatívnych” kúskoch, ale necháva
svetlo vstúpiť dovnútra. Akoby sama

bola camerou obscurou a stávala sa
autoportrétom svojho kontemplatív‐
neho bytia.
Séria Morcellement predstavuje jeden
z projektov kolektívnej výstavy “Ty zo
mňa, ja z teba”. Spojila ženy, žijúce
a pôsobiace v Oaxace, ktoré sa rozhod‐
li navzájom zdieľať svoje tvorivé po‐
stupy, skúsenosti a diela. Výstava je
výsledkom ich rozhovorov, stretnutí
a práce počas trvania pandémie CO‐
VID-19. Bola zorganizovaná ako jedno
z mnohých podujatí pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien.
Javier León Cuevas
vizuálny umelec

Na jednom modrom plote vo Viedni

Pred štrnástimi rokmi bola súčasťou Fotonovín rub‐
rika venovaná práve autorskému zákonu a právam
a povinnostiam autora. Týmto úvodníkom by som ju
opäť rada zaradila medzi stabilný obsah. Pevne ve‐
rím, že bude pre vás užitočný.
Dorota Holubová
šéfredaktorka

Santos Cuellar sa stala výraznou pred‐
staviteľkou pinhole fotografie v Mexi‐

ku, ako i v celej Latinskej Amerike (po‐
zn.: Latinskoamerická fotografia bude
jednou z hlavných tém 31.Mesiaca foto‐
grafie). Iniciovala vznik festivalu Oaxa‐
ca Estenopeica. Prebieha každoročne
v Oaxace a zameriava sa na autorov
a publikácie tohto druhu fotografie.

Foto: Klaus Pichler (zdroj: Wien Museum) | 2021
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Na plote staveniska Wien Museum
v centre Viedne sa pred pár týždňami
objavila zaujímavá fotovýstava s názvom
“Almost. Viedenské cesty okolo sveta
1873/ 2020“ s fotografiami Wojciecha
Czaja. Almost (v preklade „Skoro ako“)
Paríž, Londýn, Hong Kong, New York.
Všetko detaily, či situácie, ktoré silne
vizuálne evokujú miesta, alebo mestské
scenérie vo vzdialených krajoch. Na‐
miesto vycestovania do sveta, objavuje
Czaja svet vo Viedni. Na Facebooku
zverejnil doteraz asi 500 fotiek. V jeho
knihe „Almost. 100 Cities in Vienna“ je
zozbieraných 100 najlepších momentiek

vo forme vizuálneho príbehu.
Pred 150 rokmi bolo pre väčšinu oby‐
vateľstva cestovanie nedostupným lu‐
xusom. Svetová výstava vo Viedni
v roku 1873 ponúkla akúsi kvázi-cestu
okolo sveta v malom. V priestore Prát‐
ra bolo postavených približne 200 po‐
väčšine temporárnych budov s atribút‐
mi rôznych svetových kultúr a štýlov,
pri ktorých si mohli návštevníci dať
zhotoviť obrázok novým technologic‐
kým zázrakom, fotografickým apará‐
tom. Mnohé sa zachovali v zbierkach
Wien Museum.

Výstava na plote je kombináciou dvoch
fotosérii, jednej z roku 1873 zo svetovej
výstavy a druhej z roku 2020 vytvore‐
nej fotografom počas jarného lockdo‐
wnu. Obe sa dajú zaradiť k žánru
“imaginárne cesty.“ Vo svojom dialógu
otvárajú cesty myšlienkovým experi‐
mentom a otázkam o autenticite
a podobnostiach, vytváraní spomienok
a imaginácii. Zároveň ponúkajú
úsmevný pohľad na fotografické klišé.
Ľubica Habart
huslistka Solamente Naturali
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LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ

částí komunity. Teprve poté jsem zača‐
la fotografovat. Nejprve různé párty,
oslavy narozenin.

ČLOVEK JE TAK SLOBODNÝ, AKO MU TO JEHO
VNÚTORNÉ NASTAVENIE DOVOLÍ

To, že jsem fotografovala s bleskem,
bylo naprosto vědomé rozhodnutí.
Chtěla jsem, aby každý věděl, že fotím
a každý měl možnost volby, zda chce
být na fotografii. Lidé, kteří jsou na
mých fotografiích, měli své priority
srovnané. Otevřeně se hlásili k tomu,
kým jsou a nic neřešili. A ti ostatní na
mých fotografiích nejsou. Neměla
jsem pocit, že někoho ohrožuji, pro‐
tože prostředí v těch klubech bylo
uznávaným statusem quo. Nikdy jsem
nezažila nějakou přímou homofobii.

Vyžaduje to odvahu vytvoriť niečo kreatívne, čo je iné a čo sa vymyká zaužívaným procesom. V dnešnej dobe sme až príliš
zameraní na to, aby sme sa našou tvorbou niekomu zapáčili, namiesto toho, aby sme hrdo vyjadrili naše názory a naše videnie
sveta a aby sme odolávali kritike.

Libuše Jarcovjáková (1952), pozorovateľka
svetla a života. Života, ktorý nie je vždy po‐
etický, práve naopak. Je surový a drsný. Gro
jej známej tvorby vzniklo v období norma‐
lizácie. Fotografia jej pomohla preniknúť
do najrôznejších komunít od robotníckej
triedy, cez rómsku menšinu, komunity eko‐
nomických prisťahovalcov, až po svet
LGBT. To všetko v období komunizmu, kto‐
ré bolo nekompromisne homofóbne. Jej kád‐
rový profil jej dlhé roky neumožnil študovať
na vysokej škole, čo sa jej podarilo až po nie‐
koľkých odhodlaných pokusoch. V medzi‐
období strednej a vysokej školy pracovala
ako robotníčka v tlačiarniach Svoboda, kde
vznikla jej prvá známa séria. V polovici
80-tych rokov sa jej podarilo získať ume‐
leckú stáž v Japonsku a následne emigrova‐
la do Západného Berlína, kde žila a tvorila
až do prelomového roku 1989. Po Nežnej
revolúcii sa vrátila do rodnej Prahy, kde žije
dodnes. Pracuje ako pedagogička.V roku
2016 vydala svoju knižnú prvotinu Černé
roky, v roku 2018 ako spoluautorka prispela
svojimi portrétnymi fotografiami do knihy
Ženy 60+ (kniha vyšla v spolupráci s lite‐
rárnou a filmovou dokumentaristkou Pav‐
lou Frýdlovou). Má za sebou niekoľko
domácich aj medzinárodných výstav, z kto‐
rej najprelomovejšou bola v roku 2019 vý‐
stava počas 50. ročníka medzinárodného
festivalu Les Rencontres d’Arles. Britský
denník The Guardian ju vyhlásil za naj‐
lepšiu fotografickú výstavu roka (na
ďalších miestach sa umiestnili výstavy fo‐
tografov ako Cindy Sherman, Dave Heath,
Diane Arbus, Peter Hujar, Don McCullin,
ale aj Nan Goldin).V tom istom roku vyšla
aj jej druhá fotografická kniha pod názvom
Evokativ.
Narodili ste sa do umeleckej rodiny,
vyštudovali ste grafickú školu a ne‐
skôr FAMU, odbor fotografie. Čo
z týchto troch vašich životných uda‐
lostí najviac ovplyvnilo vaše postoje
k fotografii a k vašej tvorbe?
Určitě na mne měla vliv atmosféra še‐
desátých let, kdy se všechno výrazně
uvolnilo a zdálo se, že vše přetéká kul‐
turou, dobrou kulturou. Viděla jsem
v té době řadu skvělých výstav, četla
jsem jak divá a viděla úžasné filmy.
Krom mých rodičů mne zcela jistě si‐
lně ovlivnila Ester Krumbachová, kte‐
rou jsem znala od dětství a která svou
zářivou osobností byla přímo gejzírem
inspirace. Školy mne spíše ubíjely. Moc
jsem se neuměla srovnat s autoritami,
takže hlavním benefitem škol byli pře‐
devším zajímaví spolužáci.
Rok po vydaní knihy Černé roky ste
získali ocenenie Osobnosť roka českej
fotografie od Asociácie profesio‐
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nálnych fotografov v Českej republike
(druhý krát v roku 2019) a rok na to ste
mali výstavu na jednom z najpres‐
tížnejších festivalov fotografie v Ar‐
les. Je ju možné nazvať knihou vášho
života? Je v nej prezentovaná vaša
tvorba z rokov 1971 – 1987, z obdobia
komunizmu v bývalom Českoslo‐
vensku, ktoré ani náznakom neprialo
slobodnej umeleckej tvorbe, kedy boli
umelci vystavení tlaku cenzúry vte‐
dajšieho režimu. Ideológia sa nezlu‐
čovala s tým, čo ste fotili. Vy ste sa
však nezľakli. Ako je vôbec možné, že
sa vám podarilo v tomto období vytvo‐
riť takéto slobodné dielo?
Naštěstí jsem byla mladá a samou svou
podstatou velmi nezávislá a svo‐
bodomyslná. Žila jsem podle zásady
“kdo se moc ptá, moc se dozví”. Nepo‐
třebovala jsem ničí souhlas k tomu,
abych pracovala jako dělnice, učitelka
vietnamských dělníků, k tomu abych se
dostala do romských rodin a později do
T-clubu. Od režimu jsem nic nechtěla
a nemusela jsem volit žádné kompro‐
misy. Naštěstí se o to co dělám, co fo‐
tím, kde se pohybuju a co z toho
vzniká, nikdo moc nezajímal. Věděla
jsem, že fotografie které dělám jsou ne‐
publikovatelné a tak mým jediným úko‐
lem bylo udržet si dostatečně silnou
vnitřní potřebu fotit a fotit. Neptat se
k čemu ty fotky budou, kde je vystavím,
s kým je budu moci sdílet a přesto
pokračovat. Hlavní zkušenost z té doby
tedy zní – člověk je tak svobodný, jak
mu to jeho vnitřní nastavení dovolí.
Kniha Černé roky shrnuje výňatky
z mých deníků od sedmdesátých let do
roku 1986. Fotografie jsou řazeny chro‐
nologicky a korespondují s textem.
Byla důležitým mezníkem v mé kari‐
éře a způsobila, že jsem začala být vní‐
mána jako součást současné foto‐
grafické scény. Neřekla bych však, že je
to kniha mého života – za knihu svého
života považuji knihu Evokativ. To je
čistě fotografická kniha. Mimo jiné se
v konkurenci 1200 fotografických knih
dostala na shortlist deseti nejlepších
knih roku 2019 v prestižní soutěži
Aperture/ParisPhoto. Tu knihu prostě
miluju a dodnes jsem se jí nenabažila.
Jsem v ní představena jako fotografka,
kterou bych ráda byla.
Fotografujete svoj život, veci okolo
seba. Ale vo vašom prípade nejde len
o zaznamenávanie diania vo vašom
okolí, ide o váš vizuálny denník, ktorý
spájate aj s reálnym, písaným
denníkom. Čo vám prináša takáto du‐
plicitná forma?

Psát jsem začala dříve než foto‐
grafovat. Stejně jako moje fotografie,
je i psaní trochu “snapshotové”. Píšu
spíše glosy, postřehy, pocity, popisuju
atmosféru. Asi to není přímo duplika‐
ce zážitku, spíše práce s více nástroji.
Různými cestami jsem docházela
k podobným závěrům – k reflexi toho,
co žiju a co má pro mne význam.
Vždy ste sa pohybovali v zaujímavých
extrémoch. Život v krčmách, práca na
nočné smeny v tlačiarni, striedanie
sexuálnych partnerov, fotili ste soci‐
álne menšiny, undergroundové kluby.
Podarilo sa vám nanajvýš autenticky
a bez servítky zobrazovať lásku, pria‐
teľstvá, vzťahy, atmosféru doby, sm‐
útok a depresiu. Cez svoje fotografie
nám intímne popisujete realitu doby.
Nie všednosť, ani uhladenosť, ktorú
sa systém snažil prezentovať. Vaše fo‐
tografie sú viac o vás samotnej ako
o osobách, ktoré ste fotografovali.
Súhlasíte?
Místa, která jste vyjmenovala, jsou
právě místy, kde se žilo nejsvobodněji.
Prchala jsem před vším “normálním”,
před tím co se sluší a patří. Nechtěla
jsem rodinu, normální práci ani bu‐
dovat kariéru. Intuitivně jsem hledala
lidi a místa, kde jsem se cítila svobodně
a kde mi bylo dobře. Když fotíte sama
pro sebe, protože to prostě potřebujete
stejně jako vzduch k dýchání, není po‐
třeba nic předstírat a hrát. Není to ani
možné, protože fotíte právě proto, že se
potřebujete dozvědět něco více o sobě
a o svém životě. Máte naprostou pravdu
– rozhodně jsem objektivně nedoku‐
mentovala společnost. Mé fotografie
jsou osobní až na dřeň. Jsem šťastná, že
tomu tak bylo.
Richard Avedon tvrdil, že moment
emócie alebo faktu transformovaný
do fotografie už nie je viac faktom, ale
názorom. Vnímate to podobne?
Svět je nádherné místo. Je nádherné
pozorovat neustále proměňující se
situace a vibrace. Světlo, atmosféru,
podivuhodné, až surreálné skrumáže
lidí a věcí. Pozorovat a zaznamenávat.
Vnímat a zkusit zachytit esenci. Často
jsem velmi nepozorný posluchač,
někdy se se mnou těžko mluví. Zkrát‐
ka se pořád dívám. A nemůžu se toho
nabažit.
Ako ste sa vlastne dostali do prostre‐
dia gay klubov? Niekto vás tam privie‐
dol, alebo ste jednoducho do jedného
z nich vošli? Ako sa vám podarilo
presvedčiť návštevníkov, aby vám dali
povolenie ich fotiť? Fotili ste

Používali ste rôzne štýly – fotili ste pri
využití prirodzeného svetla, ale aj
s bleskom, techniku ste prispôsobova‐
li prostrediu, ktoré ste zaznamenáva‐
li. Ako sa vyvíjal váš celkový prístup
k fotografovaným subjektom, váš spô‐
sob komunikácie?
Přestože jsem v podstatě velice ne‐
technický člověk, velice ráda experi‐
mentuju a překračují pravidla a šablo‐
ny. Práce s bleskem mě uchvátila
v raných osmdesátkách. Milovala jsem
tu syrovost. Mám moc ráda technické
nedokonalosti, chyby, které spontánně
při práci vzniknou. A také mám moc
ráda čtvercový formát negativu. Pod‐
statné bylo, abych s nástrojem, který
používám hodně srostla a během fo‐
cení už nemusela přemýšlet o techni‐
ce.

Baňatka a černá Karla cyklus T-club | 1983

Svoje emočné stavy s akousi ľahkos‐
ťou pretavujete do formy autopor‐
trétu. A to je snáď jedna z najťažších
fotografických disciplín, pokiaľ má
mať naozaj výpovednú hodnotu. Fotili
ste sa po strate panenstva, po potrate,
nahá v mladom veku, ale aj neskôr. Čo
vám dáva autoportrét? A čo vám
hovorí o sebe samej, keď sa na svoje
fotografie pozeráte po niekoľkých
rokoch?
Sama jsem zpětně překvapená, jak
velkou roli v mé práci autoportrét zau‐
jímá. Dalo by se mluvit o jisté obsesi.
Ale byl a je to velmi intuitivní proces.
Zrcadlo, pohled do vlastní tváře nebo
na své tělo, je pro mne něco jako me‐
mento mori. Ráda se zpětně dívám do
očí svým ranným autoportrétům. Cí‐
tím tu odvahu a odhodlání. To je ta
příjemnější stránka. Zároveň si uvědo‐
muji, že jsem člověk, který neustále
hledá smysl sama sebe. K tomu au‐
toportrét slouží velmi dobře. V sou‐
časnosti s Lucií Černou připravujeme
výstavu v úžasném prostoru Uhelný
mlýn. Jsou to bývalé industriální ob‐
jekty transformované na galerii a kul‐
turní centrum. Neobvyklá architektu‐
ra nám nabízí možnost neobvyklé in‐
stalace.Otázkou zůstává jen to, kdy to
situace s pandemií umožní.

Žena na motorce | z cyklu Kubánci | 1985

s bleskom, takže o tom, že ich fotíte
museli vedieť. Tu narážam na obdobie
komunizmu, kedy za prejavy inej se‐
xuálnej orientácie hrozilo väzenie.
Ako ste sa vyrovnávali s faktom, že
ohrozujete samú seba, ale aj tých, kto‐
rých ste fotili?

Do klubu mě vzal kamarád. Od
prvních minut jsem věděla, že je to
místo, kde chci fotit. A věděla jsem
taky, že to nebude snadné. Povedlo se
to až po mnoha měsících, poté co jsem
v klubech trávila téměř každou noc.
Takže jsem se nejprve musela stát sou‐

fotonoviny

Neľahko určite vznikala aj séria foto‐
grafií o vašej mame. Mám pocit, že
čím negatívnejším sa váš život stáva,
tým viac fotíte. Je to tak?
Fotografování mi dlouhé období péče
o moji maminku nesmírně ulehčilo.
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Jistota, že přes veškerou snahu a péči
mohu její smrt pouze oddálit, že celý
příběh špatně skončí, je ubíjející.
Život se zredukuje na rutinní postu‐
py, dny jsou velmi jednotvárné. To, že
jsem nás s mámou začala pořád
dokola fotografovat bylo ohromně
osvobozující. Paradoxně i pro mámu.
Nemoc ji sice vzala hodně intelek‐
tuální kapacity, v duši ale zůstala
umělkyní. Mám více než osm tisíc
fotografií. Ještě pořád si je sice ne‐
můžu prohlížet bez emocí, ale jsou
pro mne živým filmem o posledním
úseku naší společné cesty. Foto‐
grafování mi opět zafungovalo jako
autoterapie.
Fotíte stále na kinofilm?
Ano, fotím a moc ráda. Jsem zpátky
u analogové fotografie asi třetí rok.
Na začátku jsem to dostala jako
domácí úkol od mé kurátorky Lucie
Černé. A je to nádhera, fotit po letech
znovu na film.
Niekoľkokrát ste sa hlásili na FAMU,
keď vás konečne prijali, mali ste 25
rokov a za sebou kus intenzívneho
života. Z vašej výpovede mám pocit,
že FAMU a samotná fotografia vám
pomáhali dostať do života systém.
Ako si spomínate na toto obdobie?
Podstatný je pro mne fakt, že jsem
navzdory všemu politickému proti‐
venství začala studovat. A k tomu
jsem ještě překonala vnitřní roze‐
rvanost a chaos v osobním životě
a studium dokončila. Nakonec jsem
se usebrala a našla dost vnitřní síly,
soustředění a disciplíny. Škola byla
podstatná díky lidem, které jsem tam
potkala. A školní knihovna? Tam jsem
poprvé viděla práce mých miláčků –
Diany Arbusové, Roberta Franka, Wi‐
liama Kleina, Richarda Avedona!

V roku 1986 ste sa rozhodli odísť do
zahraničia. Zostali ste bez akejkoľvek
finančnej ale aj psychickej podpory
najbližších. Ocitli ste sa vo svete, kto‐
rý vám bol cudzí. Ako ste sa vy‐
rovnávali s novou realitou? Ako to
ovplyvnilo vašu tvorbu?
Zpětně vidím, že jsem můj pětiletý po‐
byt v Berlíně pojala jako fotografický
projekt. Na osobní rovině jsem proží‐
vala velké existenční strachy, pocit vy‐
kořenění a samoty. Na druhou stranu
jsem věděla, že jsem si tuto cestu
dobrovolně vybrala. Fotografie, jako už
tolikrát v mém životě, mi pomáhala
přežít, porozumět si, zorientovat se.
Fotografovala jsem systematicky. Sebe,
autoportréty, město, berlínskou zeď.
Pamätáte si ešte na to, kto vás prvý
krát označil ako českú Nan Goldin?
Ako ste to vnímali?
Myslím, že mne tak nazval někdy
v devadesátých letech, když se začaly
objevovat mé první fotografie na
větších výstavách, Pavel Mára. Při‐
znám se, že mi rozsah a kvalita díla
Nan Goldin dlouho unikala a vzdělání
jsem si doplnila až později. Existují
mezi námi významné shody a samo‐
zřejmě i významné rozdíly.
Sama seba označujete ako fotografku
zaznamenávajúcu život, nie dokumen‐
tujúcu. Prečo?
Dle mého názoru se dokumentární fo‐
tografie obvykle pokouší o jistou objek‐
tivitu. Alespoň jsme v tomto duchu byli
vychováváni. Mně se však svět rozpadal
do hodně subjektivních pocitů a to, co
mne zajímalo rozhodně nebylo objek‐
tivní zprávou o životě a světě.
Zmenil sa váš vizuálny jazyk po vše‐
tkých vašich životných skúsenostiach?
Překvapivě příliš ne. Mé poslední foto‐

Autoportrét | 1969

grafie z Berlína jsou v podstatě zaměni‐
telné s fotografiemi z osmdesátých let.
Kdyby nebylo reflexních plošek na ko‐
lech a oblečení, často je od sebe nerozli‐
šíte. Netrápí mne to, spíše naopak.

viděli filmy, poslouchali dobrou mu‐
ziku. Jsem ráda, že stále ještě trochu
učím. Je pro mne hrozně důležité vi‐
dět, co současnou generaci naplňuje,
baví, posouvá dál.

Čo je prvou vecou, ktorú učíte svojich
študentov? Čo zo seba sa im snažíte
odovzdať? A naopak, keďže pri učení
ide o dvojsmerný tok informácií a vý‐
menu názorov, čo ste sa naučili od
svojich študentov?
Být sám sebou.Vždy mi záleží na tom,
aby každý student hledal svůj auten‐
tický hlas, svůj osobitý vizuální jazyk.
A ten kultivoval. Někdo to má dáno od
boha a v podstatě neumí udělat
špatnou fotku, jiní se ke svému výrazu
dlouze propracovávají. Taky mi vždy
záleželo na tom, aby se studenti vzdě‐
lávali. V celé škále kultury. Aby četli,

Pripravujete ďalšie dve knihy. O čom
budú? Na čo sa môžeme tešiť?
V současnosti především skenuju
a připravuju několik velkých projektů.
Vzhledem k tomu, že se termíny stále
posouvají, nebudu příliš konkrétní.
Mimo jiné jsem i hlavní postavou fil‐
mového dokumentu o mé práci, a tím
i o mém životě. Pracovní název filmu
je “Ještě nejsem tím, kým chci být”.
Pevně věřím tomu, že se k tomu v ná‐
sledujících měsících a letech přiblí‐
žím.
Jana Rajcová, M.A.
fotografka a publicistka

Eva | z cyklu Vražedné léto | 1983
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Milan Pitlach (1943) patří ke generaci
předurčené k postojům politicky
i společensky kritickým až nesou‐
hlasným. Od syrových záběrů z kon‐
ce 60. let mířil k abstrahovaným
černobílým kompozicím či harmo‐
nizujícím optickým zkratkám v pest‐
rých barvách, nicméně věrně vy‐
tištěné reprodukce nadále vyzařují
prapůvodní důvody bytostného rea‐
lismu. Ty ostatně autora časem vy‐
provodily do exilu.
Anglicky nadepsanou knihu otevírá
nájezd okupačních vojsk a lze kon‐
statovat, že autor vyšel z formy
deníku. V letech 1968 až 1986 si
ostatně vedl rovněž záznamy písem‐
né. Soustavně fotografoval od roku
1969, kdy se jakožto architekt dostal
do Londýna k pracovnímu pobytu.
Po návratu se zaměřil na zobrazování
nálad takzvané normalizace. Sle‐
doval jak organizované manifestace
během oficiálních svátků, tak ná‐
boženská procesí, případně chvilková
vytržení sportovních fanoušků.

V Ý S T A V Y

V ZNAMENÍ
ŽENY
Názov výstavy: Žena medzi
vdýchnutím a vydýchnutím
Autorka fotografií a výstavný výber:
Dana Kyndrová
Dátum trvania: 04. 03. 2021 – 11. 04.
2021
Miesto: Námestie T. G. Masaryka,
Bratislava

Ve svazku převládají snímky ubíjejí‐
cích skutečností všedních dní a ne‐
vlídnosti prostředí, v němž se kolek‐
tivně živořilo. Titulní Československo
je nejspíš nostalgickým puncem do‐
zvuku minulosti, neboť slovenské re‐
álie v knize téměř nefigurují. Přesto
jsou Pitlachovy záběry otevřeny
projekcím životních zkušeností nej‐
různějších diváků.

České centrum v Bratislave naďalej
úspešne pokračuje so svojimi exteri‐
érovými výstavami na nábreží Du‐
naja a po výstavách Mestá bez nás,
Prvé spoločné roky a Labyrint sveta,
inštaluje výstavu významnej českej
dokumentárnej fotografky Dany
Kyndrovej. V čase pandémie, kedy
musia byť zatvorené všetky galérie
a múzeá, je veľmi vhodná doba na
vonkajšie výstavné projekty, a ľudia
tak majú možnosť vidieť aspoň
trochu umenia v uliciach mesta.

V ediční poznámce jsou adresáti
publikace upozorněni, že autor ve
stejné době rozvíjel subjektivní tvůr‐
čí linii, zveřejněnou albem Deníky
(TORST, Praha 1999). Tato poloha je
mi osobně bližší, nicméně respektuji
umělcovu snahu zpřístupňovat svou
bilanci v celcích, v nichž své dílo sám
chápe. Osmou knihu poznamenalo,
že po Pitlachově odchodu do Ně‐
mecka zabavila státní bezpečnost
negativy z let 1969 až 1973. Něco pozi‐
tivů se naštěstí dochovalo.

Výstava Kyndrovej, ktorá sa pre‐
slávila svojimi snímkami z augusta
1968 a novembra 1989, nesie názov
Žena medzi vdýchnutím a vydýc‐
hnutím, a prináša pohľad na po‐
stavenie žien v spoločnosti. Ako au‐
torka sama vysvetľuje “názov série je
inšpirovaný veršom Františka Hrubí‐
na, ktorý videl medzi prvými a po‐
slednými vecami nesmierny krásny
život.” Snímky boli nafotené počas
sedemdesiatych až deväťdesiatych
rokov v rôznych európskych kraji‐
nách ako Česko, Slovensko, Francúz‐
sko, Anglicko a Švajčiarsko. Na vý‐
stave je kurátorský výber dvadsiatich
fotografii, ktoré spravila samotná
autorka z viac ako stovky záberov
z cyklu Žena, ktorý vydala aj knižne.

Josef Moucha
fotograf a publicista
Milan Pitlach | Ostrava | 1968

Vo svojej tvorbe sa fotografka výluč‐
ne venuje čiernobielej humanistic‐
kej fotografii. Svoje témy nespraco‐
váva povrchovo, ale pracuje s nimi
dlhodobo. Dostáva sa vďaka tomu
do hĺbky tém, z čoho máme pocit aj
pri cykle Žena medzi vdýchnutím
a vydýchnutím. Z Kyndrovej foto‐
grafií cítiť nádych reálneho života
ženy v danom období od narodenia,
cez dospelosť až po starobu. Na
snímkach dominuje téma dospieva‐
nia, materstva, zábavy, práce, eroti‐
ky a viery. Autorka ženy neštylizuje,
na portrétoch protagonistky nikdy
nehľadia do objektívu. Zachytáva
ich autenticky v ich prirodzenom
prostredí, odzrkadľujúcom ich rolu
v spoločnosti. Na jednej snímke
znázorňujúcej typické rodinné ra‐
ňajky sedí evidentne unavená matka
s dvoma deťmi. Na druhej strane
stola sedí muž schovávajúci sa za
noviny. Je to mikro príbeh, ktorý
ukazuje stereotypné správanie
v rodine a zároveň poukazuje na
úlohu matky, ktorá sa na rozdiel od
muža musí starať o deti. Na niekto‐
rých snímkach však nie sú ženy zo‐
brazené stereotypne. Naopak Kyn‐

Milan Pitlach | Ostrava | 1968
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drová ukazuje ženy, ktoré sú silné
a emancipované, a zabávajú sa na‐
príklad na mužskom striptíze. Nie‐
ktoré momenty v živote žien sú hu‐
morné, niektoré smutné, tak ako ži‐
vot sám. Kyndrovej fotografia je
plná emócií a čiernobiele zrno to
ešte viac podtrhuje. Zábery zdanlivo
pôsobia ako momentky, kedy
v zlomku sekundy dokáže autorka
“bressonovsky” zachytiť rozhodujúci
okamih. No autorka zámerne nača‐
suje každý jeden moment, eviden‐
tne strávi dlhší čas na mieste pokým
stlačí spúšť, pretože vie presne čo
chce svojimi zábermi povedať. Ženy
na jej snímkach nepôsobia do‐
konalo, ale veľmi autenticky
a prirodzene. Autorka nič neprik‐
rášľuje, skôr objektivizuje ich život
a zachytáva ho taký, aký je. Vystave‐
ným fotografiám chýbali popisky, no
myslím si, že ani neboli potrebné.
Kyndrová kladie dôraz na popisnosť,
no zároveň emotívnosť. Z celého
cyklu máme jasnú predstavu o tom,
v akom kontexte sa protagonistky
nachádzajú a pri pohľade na sériu si
diváci dokážu o európskej žene vy‐
tvoriť jasný obraz. Výstava sa už
prezentovala v mnohých svetových
metropolách, ako New York, Mad‐
rid, Istanbul, Moskva, Varšava, či
Mníchov.

© Hradec Králové | 1996 | Dana Kyndrová

Dana Kyndrová sa zaradila svojou
tvorbou medzi žijúce legendy českej
dokumentárnej fotografie a Aso‐
ciácia českých profesionálnych foto‐
grafov jej udelila titul ,,Osobnosť čes‐
kej fotografie 2008.” Osobne si mys‐
lím, že jej tento titul právom patrí.
Dorota Holubová
fotografka a šéfredaktorka

© Zürich | 1993 | Dana Kyndrová
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ANTROPOS
TOPOS
V SÚZNENÍ
PANDÉMIE
Výstava: Antropos Topos
Autori: Lenka Lindák Lukačovičová,
Michal Huba
Galéria: Záhorská galéria
Jána Mudrocha v Senci
Kurátorka: Marianna Brinzová
Trvanie: 3.2. – 14.3. 2021
Online sprístupnenie
výstavy: 2.2.2021 o 17.00 hod.
Fotografie:
Text bol napísaný z pozície diváka,
ktorý mal možnosť prezrieť si výstavu
online.
Antropos Topos je jednou z výstav uve‐
dených pod rúškom pandémie. Záhor‐
ská galéria Jána Mudrocha v Senci tak
na začiatku februára priniesla tvorbu
dvoch umelcov: Lenky Lindák Lukačo‐
vičovej a Michala Hubu.
Spoločným menovateľom prác oboch
autorov je príroda. Obaja sa dlhodobo

(NE)PATRNÉ
STOPY
Názov výstavy: Na pomedzí
Autor fotografií: Michal Vasiľ
Kurátor: Juraj Figura
Miesto: Galéria Profil,
Stredoeurópsky dom fotografie,
Bratislava
Termín: 28. 01. 2021 – 28. 2. 2021
Fotograf a kameraman Michal Vasiľ vo
svojom projekte, ktorý bol vystavený
v Galérii Profil v Stredoeurópskom
dome fotografie v Bratislave, skúma
vzťah medzi človekom a krajinou. Ob‐
jektom záujmu a predmetom jeho
fotografického bádania je územie Žit‐
ného ostrova, ktorý je najväčším rieč‐
nym ostrovom a súčasne aj najväčšou
zásobárňou pitnej vody v Strednej
Európe. Ako poznamenáva kurátor vý‐
stavy Juraj Figura, projekt je založený
na vizuálnom výskume ľudských zása‐
hov do tohto prostredia, avšak tie nie
sú nikdy priradené k činom konkrét‐
nych ľudí, ale sú odkazom na stopy,
ktoré človek v krajine zanecháva. V tej‐
to súvislosti je zaujímavý spôsob in‐
štalácie fotografií, ktorý bol zvolený
v galérii. Fotografie svojím spôsobom
usporiadania tiež akoby pripomínali
stopy či odtlačky na bielych stenách.
Sú zoradené do menších blokov, ktoré
tvoria tematicky a vizuálne previaza‐
nejšie a kompaktnejšie celky. Menšie či
väčšie skupiny fotografií sú predelené
aj jednotlivými zábermi na väčšej
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venujú výskumu sebou zvoleného úze‐
mia, ktoré ako ľudstvo obývame. Len‐
ka L. Lukačovičová ostáva verná
priamemu dokumentu nachádzajúc
jemné odchýlky spôsobené ľudskou
aktivitou a časom. Využíva aj diptychy
pre jasnú čitateľnosť a priamy efekt
viditeľnosti zmeny. Na druhej strane
Michal Huba naďalej nazerá na príro‐
du zamysleným až filozofickým po‐
hľadom, ktorého výstupom je bezfigu‐
rálna vizuálna poetika. Častokrát sú
tieto hlbšie súvislosti vyjadrené pomo‐
cou výseku reality alebo viacerých sní‐
mok, ktoré spája dokopy.
Celkovo v rámci výstavy vidíme symbi‐
ózu rôznych veľkostí fotografií s pre‐
myslenou skladbou ich pozícii. Od
maloformátových po veľkometrážne
fotky, ktoré však z pohľadu obrazovky
nemajú rovnaký efekt. Môžeme však
ostať pri predstave, aký dojem by na
nás mala konfrontácia s nadrozmer‐
nou fotografiou prírodnej scenérie.
Prostredníctvom online dokumentácie
a dostupných reportáží o výstave majú
diváci možnosť prezrieť si výstavu aj
na diaľku zo svojho domova. Na prvý
pohľad supluje fyzické prezretie reál‐
nej výstavy, no nekompenzuje ani
zážitok či detaily. Pandémia však

ploche, ktoré vhodne opticky predeľu‐
jú priestor a dovoľujú divákovi
"nadýchnuť sa". Oceňujem, že výstava
je doteraz prístupná aj formou virtuál‐
nej prehliadky. Tá poskytuje pri nie‐
ktorých fotografiách možnosť prečítať
si popis toho, čo daná fotografia zo‐
brazuje. To považujem za veľmi dôleži‐
té vzhľadom na charakter projektu
a privítal by som, ak by bol takýto
popis priradený každej vystavenej
fotografii. Je zrejmé, že autor sa
o problematiku krajiny a životného
prostredia úprimne zaujíma, že sa do
krajiny nespočetnekrát vracal, aby ob‐
javoval stále nové stopy, ktorými skom‐
pletizoval svoj vizuálny výskum. Foto‐
grafie z projektu Na pomedzí môžu
odkazovať aj na významného americ‐
kého fotografa Joela Sternfelda, ktorý
dokumentoval stopy civilizácie v kraji‐
ne. Michal Vasiľ sa rozhodol použiť
strednoformátovú analógovú foto‐
grafiu. To so sebou prirodzene prináša
pomalší proces vzniku celého projektu
a menší "pracovný komfort" ako pri
digitálnej fotografii, no zároveň posky‐
tuje autorovi svojím spôsobom väčšiu
fyzickú prepojenosť na fotografovaný
objekt, na krajinu. Stopy, ktoré sú ta‐
kýmto spôsobom vytvárané na filme,
nie sú badateľné hneď po exponovaní,
musí uplynúť istý čas, kým sa filmy vy‐
volajú a až potom sa autorovi odhalia
obrazy, ktorých bol pri svojom putova‐
ní v krajine svedkom. Možnú paralelu
vnímam v tom, že aj v krajine sú naše
stopy, dôsledky nášho konania často
viditeľné až po nejakej dobe, po uply‐
nutí potrebného času "na vyvolanie".

–

D O K U M E N T

M A G A Z I N

ZDOKONAĽOVAŤ STRATÉGIE
PREŽITIA A ADAPTÁCIE

Michal Huba | z cyklu Chronotop | 2018- 2020

nezasiahla výstavu len v rámci jej pre‐
zentácie, no priniesla aj nový, nečaka‐
ný kontext. Scénu sledujeme spro‐
stredkovane – online, akoby sme boli
na úplne inej strane. Vzdialení, no
s akýmsi nadhľadom. Nemožno ucho‐
piť prezenciu obrazov a v podstate ani

Lenka L. Lukačovičová| projekt Lonely Planet Trnávka | 2020

obsah, ktorý na nich je, a ktorý odka‐
zuje práve na súznenie, resp. nesúzne‐
nie ľudí so Zemou. Pri pohľade a pred‐
stave vyprázdneného galerijného
priestoru s dielami autorov ostáva
akýsi dojem paralely ekologickej až
klimatickej situácie, ktorej čelíme. Ob‐

razy akoby čakali na svojho Godota.
Presne takto apokalypticky môže vyze‐
rať naša planéta, ktorú už ľudia nebu‐
dú obývať.
Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

Autorka: Martina Šimkovičová
Názov: mimo/riadne
Vydavateľstvo: self-published
Texty, rozhovory a grafický dizajn:
Martina Šimkovičová
Formát: 15 x 21 cm

ným zámerom tejto knihy nie je ani
tak určiť, čo znamená byť inteligent‐
ný a úspešný, ako skôr otázka, čo
s týmito kvalitami života ďalej. Ako
ich použiť v prospech seba, prípadne
svojho okolia.

Martina Šimkovičová študovala foto‐
grafiu okrem rodnej Bratislavy i vo
Viedni a pôsobila v Amsterdame. Ta‐
kýto mentálno-fyzický pohyb rôznymi
prostrediami z nej urobil pomerne
skúsenú pozorovateľku s bohatým
materiálom na skúmanie. Porovnáva
reálie okolo seba, neprijíma domace
prostredie zautomatizovane, nevyberá
si výhradne subjektívne témy. Svoje
postrehy rada spracováva knižne.
Svedčí o tom už aj jej diplomová práca
na Katedre fotografie a nových médií
VŠVU Domov(ina) – Heim(AT) /Home
(land)/ (2012-2013), pracujúca s kon‐
frontáciou Bratislavy a Viedne a za‐
znamenávaním života Slovákov,
dlhodobo žijúcich vo Viedni.

Aj keď projekt Mimo/riadne nechce
byť odborným výskumom, ale skôr
neformálnou sondou do dnešnej
generácie inteligentných tridsiatni‐
kov, možno sa vo svojej neformálnos‐
ti trochu stráca. Keď si vezmeme
jeho celkový textový i vizuálny odkaz
– nebol by hutnejší, keby si autorka
vybrala menej respondentov a šla
s nimi viac do hĺbky – vizuálne i tex‐
tovo? Text síce pôsobí sviežo svojou
formou, ktorá pripomína blog alebo
messengerovú výmenu správ na Fa‐
cebooku, svoju výpoveď by však mož‐
no viac ukotvil, keby mal čitateľ
o respondentovi viac rámcových in‐
formácií než to, že všetci navštevova‐
li rovnakú školu (vek, profesia, či je
ženatý, či má deti, čo študoval, či
robí svoj prácu snov, akú má ideálnu
víziu svojej budúcnosti). Keď si uve‐
domíme, že autorka verbálne nazerá
do mentálne-duševných útrob svo‐
jich respondentov, ich hodnôt ako
výsledkov životných skúseností, foto‐
grafická časť knihy, ktorá tvorí jej
väčšiu časť, za svojou postrehovo
bohatou textovou časťou pomerne
zaostáva.

Tentokrát sa však nesústredila ani tak
na vizuálny prejav našej mentality, ako
na mapovanie pomerne subtílnych
a veľmi individuálnych životných
kvalít, akými sú inteligencia, úspech
a príslušnosť k elite. Svoj prieskum
realizovala na skupine ôsmich vrstov‐
níkov, ktorí navštevovali Školu pre
mimoriadne nadané deti v Bratislave,
resp. jej gymnaziálnu časť. Ako tento
knižný projekt charakterizovala sama
autorka, “ide o obrazovú esej, ktorá vy‐
tvára príbeh o (sú)hre ľudí a faktorov,
skladajúci sa z fragmentov bežných
udalostí”. Prináša skladačku osobných
postrehov, zasadených do základného
kontextu tejto problematiky. Subjek‐
tívne spracováva objektívny a zároveň
veľmi relatívny problém.

Otázkou je aj fakt, čo bolo cieľom foto‐
grafickej časti projektu – odfotiť danú
osobu v pracovnom a domácom pro‐
stredí? Byť ilustráciou k textu alebo
autonómnym komentárom? Vznikali
fotografie paralelne popri rozhovoch
alebo až ex-post? Dá sa fotografiou
skúmať tak abstraktná vec, ako je
úspech a inteligencia? Uvediem síce
najextrémnejší príklad, no to, že nie‐
koho z celkových v knihe troch jemu
venovaných záberov trikrát odfotíme
pred budovou jeho bývalej práce
a v knihe majú fotografie dokonca
všetky rovnakú popisku “Vlado v areáli
bývalého zamestnávateľa v Bratislave”,
je na vizuálne dopovedanie rozhovoru
s ním trochu málo. To človek zvládne
v časopise pri článku. V autorskej pub‐
likácii je to však trochu málo, keďže
predpokladá skúseného diváka, ktorý
by si s chuťou “pošmakol” napríklad na
nejakom atypickom domácom alebo
pracovnom zátiší, skomponovanom
touto nadpriemerne inteligentnou by‐
tosťou alebo nahliadol do viacerých
prostredí a situácií, tvoriacich ich kaž‐
dodennosť.
Zároveň chápem, že COVID-19 vznik
takéhoto projektu asi dosť skom‐
plikoval. A ešte jedna technická po‐
známka – nie som istá, či v tomto type
knihy, kedy sa fotografie viažu k textu,
je praktickým riešením uvádzať popis‐
ky k fotografiám až v závere v súhrn‐
nom zobrazení jednotlivých fotografií.
Ale naspäť od detailov k celku. Aj keď
je fotografia viacúčelové médium, ne‐
znamená to, že sa ňou dá všetko zo‐
braziť, ilustrovať. Veru, podoby inteli‐

Martina Š imkovičová | Š kola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium | Teplická 7 | Bratislava

gencie, úspechu a príslušnosti k elite
sa nedajú veľmi označiť za vizuálnu
tému. Priala by som si na konci knihy
autorkin komentár, zhrňujúci, čo jej
tento prieskum priniesol. Ako sa jej
pracovalo, prečo si zvolila takúto for‐
mu. Zaujímavou výzvou a konfrontáci‐
ou by bolo, keby po rozhovoroch na‐
sledovala krátka vedecká štúdia
o slovenských reáliách tejto prob‐
lematiky, napísaná odborníkom –
generačným súputníkom responden‐
tov.
Záverečnú textovú časť knihy tvorí nie
veľmi populárna a pertraktovaná téma
vnútornej konzistencie: Kristína: ...
keď je človek inteligentný, má – väčši‐
nou – potrebu istej vnútornej konzis‐
tentnosti – že nerobím rozhodnutia
iba podľa toho, ako sa práve cítim.

Rozmýšľam nad tým, ako som sa
v podobných situáciách správala
inokedy, ako súvisí toto rozhodnutie
s tamtým rozhodnutím s či si náhodou
neprotirečia. Napríklad hovoriť prav‐
du svojim blízkym, aj keď to bolí.
Kniha Mimo/riadne Martiny Šim‐
kovičovej je dielom autorky, ktorá
cielene premýšľa, čomu, komu a prečo
práve tomu venovať svoju energiu.
Tentokrát ju vložila do vnútorného
hlasu a nadľadu svojej generácie. a to
sa cení.
Veronika Marek Markovičová
fotografka a kurátorka
Recenzia bola uverejnená na stránke
www.dokumentmagazin.sk

Problematiku si z rôznych strán na‐
študovala a jej útržky sa objavujú
i v samotnom texte knihy medzi
jednotlivými kapitolami “manuálu”.
Nesmeruje však k odborným vyhod‐
noteniam. Skôr udržiava líniu akéhosi
kontinuálneho blogového brainstor‐
mingu. Kladie otázky, zapisuje a foto‐
grafuje. Už od začiatku si získava sym‐
patie čitateľa tým, že nesiaha po ten‐
denčných témach, nafotených overene
módnym spôsobom. Presekáva si svoj
chodník náročným zadaním. Je au‐
torkou fotografií, rozhovorov i grafic‐
kej úpravy.
Michal Vasiľ | zo série Na pomedzí | 2020

Mnoho autorov sa v tejto uponáhľanej
dobe vracia práve k pomalším tech‐
nikám a krajinársky žáner je pre "slow
photography" ako stvorený. Môže tak
vytvárať prirodzený protipól k expres‐
ným a častokrát doslova instantným
žánrom fotografie, kde sú rýchlosť
a aktuálnosť tými najdôležitejšími pa‐
rametrami. Michal Vasiľ vhodne využil

túto pomalú formu na to, aby divákovi
sprostredkoval špecifický pohľad na
civilizačné zásahy do krajiny. Zvolil si
kontemplatívnejší prístup, vyvážené
kompozičné riešenia, na fotografiách
sa priamo nenachádza človek, nie je
tam zachytená konkrétna akcia či uda‐
losť. Skôr ide o stav, ktorý bol takýmito
akciami človeka v krajine navodený.

Stav, ktorý je dočasný, no jeho dĺžka
nie je vopred daná. Väčšinou využíva
rozptýlené, menej kontrastné svetlo,
ktoré podčiarkuje zneisťujúcu atmo‐
sféru a necháva divákovi širší priestor
na vlastnú interpretáciu videného.
Peter Korček
fotograf a pedagóg

fotonoviny

Mnohých fotograficky premýšľajúcich
ľudí po prelúskaní úvodných odstavcov
napadne pomerne praktická otázka –
ako sa dá odfotiť niekto úspešný a elit‐
ne inteligentný? Tak, že ho postavíš
pred nové auto s plným kufrom kníh
alebo ako sa v 35-ke sofistikovane tvári
pri poslednej splátke hypotéky?
Prečítaním a prezeraním tejto knihy
človek postupne zisťuje, že ústred‐

55/21

Martina Š imkovičová | Petrovo pracovisko na Technische Universität Wien
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REKVIEM SLOVENSKEJ DEDINY
Názov výstavy: Krajina stredu
Autor fotografií: Ján Viazanička
Kurátorka: Zuzna L.Majlingová
Miesto: Pretórium, Stredoslovenská
galéria v Banskej Bystrici
Trvanie výstavy: 11. 12. 2020 –
30. 4. 2021
Hoci sa niektorým oblastiam kultúry
pod vplyvom pandémie podarilo
transformovať do online priestoru,
pre oblasť vizuálneho umenia tento
spôsob sprostredkovania diela divá‐
kovi predstavuje zásadný problém.
Do obývačky nie je možné jednodu‐
cho preniesť priestorovú koncepciu
výstavy a väčšinou ani zážitok z diela
vnímaného v jemných nuansách
a v kontexte výstavy ako celku. Vý‐
nimku tvoria snáď len video (aj to nie
vždy a nie každé) a taktiež produkcie
cielene vytvorené pre prezentáciu vo
virtuálnej realite. K nim však
spravidla treba špecializovanú a ťaž‐
ko dostupnú techniku, ako napríklad
náhlavnú súpravu alebo aspoň 3D
okuliare. Pokusy o použitie tejto
techniky pre výstavy neelektronic‐
kých médií narážajú na technické li‐
mity zobrazovacích zariadení. To, čo
funguje pri filme, divadle či koncer‐
te, s veľkými obtiažami obstojí pri
výstave. Technika ešte má čo doháňať
a na plnohodnotný zážitok si prav‐
depodobne budeme musieť ešte pár
rokov počkať.
Napriek tomu, všetkým múzeám
a galériám, ktoré sa navzdory ne‐
priaznivým okolnostiam o online vý‐
stavu aspoň pokúsili, patrí vďaka
a česť, pretože v nekončiacej dobe
kultúrneho pôstu je vždy lepšie
niečo, než nič. Takou inštitúciou je aj
Stredoslovenská galéria v Banskej
Bystrici, ktorá v Pretóriu, trojpodlaž‐
nom výstavnom priestore bývalej
starej radnice s veľkorysou výstavnou
plochou, hostí samostatnú mono‐
grafickú výstavu banskoštiavnického
dokumentárneho fotografa Jána
Viazaničku. Obrovská škoda, že
konanie výstavy (december 2020 až
apríl 2021) pripadlo na čas najtvrd‐
šieho lockdownu a výstava tak ostáva
pre návštevníkov takmer po celý čas
zatvorená. Galéria však pripravila
virtuálnu prehliadku – a mimocho‐
dom po technickej stránke veľmi
kvalitnú – dostupnú online na we‐
bových stránkach Stredoslovenskej
galérie. A tak aspoň touto cestou,
hoci s výhradami formulovanými
v predchádzajúcom texte, možno
Viazaničkov projekt vidieť. A je sa na
čo pozerať.
Cyklus Krajina stredu vznikal po‐
stupne v rázovitých obciach Severné‐
ho Podpoľania. Autor tu v rokoch
2017-2019 absolvoval umelecké rezi‐
dencie organizované kultúrnym cen‐
trom Škôlka v Dúbravici. Ide takpo‐
vediac o jeho domáci región,
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v ktorom žije, pracuje, fotografuje
a organizuje kultúrny život.
Prirodzené sa tak cíti byť jeho súčas‐
ťou, čomu nasvedčuje i voľba foto‐
grafovaných tém: ťažisko rozsiahleho
dokumentárneho cyklu na osem‐
desiatich fotografiách tvoria folklór‐
ne tradície, kultúrne a spoločenské
udalosti, ľudová architektúra, svet‐
ské i sakrálne pamiatky, či v niekto‐
rých prípadoch skôr ich ruiny.
Kto by však očakával Plickovsko-Mar‐
tinčekovsko-Breierovskú idylku,
ostane pravdepodobne zaskočený.
Viazanička nie je žiaden rojko, na‐
opak, životný priestor okolo seba po‐
zoruje a vizuálne realisticky komen‐
tuje svojím typickým pichľavo ducha‐
plným štýlom. Autor sám uvádza ako
jeden z inšpiračných zdrojov knihu
Vrchársky chlieb od Karola Benického
(Osveta, 1982). Táto romantizujúca
publikácia vznikla v tom istom regió‐
ne a Viazanička sa k jej odkazu vracia
s odstupom takmer štyridsiatich
rokov. S Benickým, konzervátorom
miznúcej ľudovej tradície, pomyselne
vedie imaginárny kritický dialóg. Na‐
pokon, porovnajme: prevažujúcimi
znakmi modernej doby vo Vrchár‐
skom chlebe sú traktory obrábajúce
lány pri západe slnka a použitie nie‐
koľkých farebných fotografií v kombi‐
nácii s klasickými čiernobielymi
snímkami. Viazaničkovo prevedenie
je úmyselne celé čiernobiele; tým však
podobnosť so sociálne dokumentár‐
nym poňatím končí a tradicionalistic‐
ká adjustácia naopak ešte zvýrazňuje
kontrast medzi vzhľadom a obsahom
snímok. Ohliadnutím sa za historic‐
kým vývojom politicko-spoločenských
pomerov i medziľudských vzťahov
akoby Viazanička adresoval Benické‐
mu do minulosti jemnú, sotva bada‐
teľnú výčitku: aj toto nám priniesol
étos individuálnej slobody a nezávis‐
losti.
Priamym odkazom na obálku Benic‐
kého knihy je fotografia pasúcich sa
oviec. Ide o kompozične aj svetelne
takmer navlas podobné snímky. Len
biely trubkový rám v pozadí nasved‐
čuje, že pasienkom je vlastne futbalo‐
vé ihrisko. Tento nenápadný symbol
skvele ilustruje (politický) lesk a biedu
slovenských samospráv, kde futbal je
rozhodujúcim faktorom pri získavaní
voličských hlasov. Koľko starostov,
a nielen zo Severného Podpoľania,
vďaka futbalovým ihriskám prežilo
ďalšie a ďalšie volebné obdobie? Koľko
takýchto ihrísk sa otváralo za účasti
istého bývalého trojnásobného pred‐
sedu vlády a jeho kedysi všemocnej
politickej strany?
Až do špiku kostí sa zarezávajú prí‐
klady všadeprítomného fenoménu –
meniacej sa ľudovej architektúry: od
skrášľovania starých dreveníc až za
hranice nevkusu či naopak výstavby

P O R T F Ó L I O
historizujúcich zrubov, čo s tradičnou
architektúrou dediny nemajú nič
spoločné, cez neriadenú výstavbu
betónových kolosov, ktoré by ste nor‐
málne očakávali niekde na bratislav‐
skom hradnom kopci, či megaloman‐
ské dedičstvo v podobe obrovských
viacgeneračných dvoj-trojpodlažných
domov ešte z čias socializmu, v súčas‐
nosti ponúkaných na predaj chalupá‐
rom.

ARCHÍV VEREJNÉHO PROTESTU

ŠTRAJK ŽIEN
Archív verejného protestu (Archiwum Protestów Publicznych) založil fotograf Rafał Milach
v roku 2019 v reakcii na rastúce napätie a politické nepokoje v Poľsku. Spolu s ďalšími štyrmi
fotografmi (dnes už ich je 16) dokumentujú protesty proti nedemokratickým reformám súd‐
nictva, štrajky žien, prehliadky rovnosti, či štrajky proti klimatickým zmenám, ktoré sa
konajú vo Varšave a v celom Poľsku. Ich poslaním je priniesť varovanie pred stúpajúcim
pravicovým populizmom a diskrimináciou v najširšom zmysle slova: xenofóbii, homofóbii
a mizogýnii. Fotografie môžu byť bezodplatne použité v demokratickom a aktivistickom
kontexte verejnosťou, jednotlivcami a liberálnymi médiami. V roku 2020 APP zverejnila
prvé vydanie Štrajkových novín s fotografiami, textami a sloganmi použitými počas masových
protestov proti zákazu potratov.

Ďalšou smutno-smiešnou súčasťou
cyklu je miniséria venovaná komu‐
nálnym voľbám. Zátišia s prázdnymi,
upravenými priestormi volebných
miestností čakajúcimi na svojich „zá‐
kazníkov“ pripomínajú skôr divadel‐
né kulisy než realitu. Ako herci na
Viazaničkových fotografiách pôsobia
i krojovaní aktéri bohoslužieb či folk‐
lórnych slávností. A zvlášť v juxtapo‐
zícii s výjavmi zo života svätých vy‐
obrazenými na gotických sakrálnych
freskách. Ak sa aj sem-tam na foto‐
grafiách objavia civilne oblečené oso‐
by, sú to práve ony, čo pôsobia nor‐
málne, hoci voľakedy by boli bývali
vnímaní ako cudzorodé elementy.
Celá výstava budí dojem akejsi pre‐
vrátenosti reality a fikcie naruby, ale
z pohľadu diváka len ťažko dešifro‐
vať, čo presne tento pocit spôsobuje.
Z textu by mohlo vyznievať, že autor
je predovšetkým nekompromisným
kritikom súčasnej slovenskej spoloč‐
nosti. To je nepochybne pravda,
predsa sa však v niečom odlišuje od
svojich kolegov dokumentaristovkritikov, napríklad Martina Kollára či
Borisa Németha. Hoci určité ideové
paralely medzi menovanými autormi
by sa isto našli, Viazanička nie je len
pozorovateľom, ale na slovenskej
scéne viac než ktokoľvek iný zároveň
účastníkom diania, ktoré fotografic‐
ky dokumentuje. Azda aj z tohto dô‐
vodu stvárňuje svet okolo seba s ta‐
kou dávkou dobrosrdečnosti a lásky‐
plnosti. Obracia objektív svojej
kamery i na seba, plne si uvedomu‐
júc, že je „jedným z nich“. Taký Anton
Podstraský Stredného Slovenska.

Aktuálne a nasledujúce čísla (tentokrát venované klimatickej kríze a komunite LGBTI) sú
k dispozícii vo formáte PDF na www.archiwumprotestow.pl
Marcin Kruk, fotograf a člen APP

Ján Viazanička | zo série Krajina stredu | 2017 – 2020

Viazaničkove fotografické svedectvá
sú kontemplatívnou sondou do
sveta, v ktorom pojem rurálnosti
opúšťa svoj pôvodný význam. Z dedi‐
ny ako samosprávneho organického
ekosystému založeného na komunite
a vzájomnej spolupatričnosti (sa‐
mozrejme, i so všetkými sprievodný‐
mi neduhmi) sa nenápadne, pozvoľ‐
na stáva exotické predstavenie pre
turistov. Žité kultúrne dedičstvo po‐
zostávajúce nielen z folklórnych osláv
a sviatkov, ale i bežnej dennej rutiny,
je nahrádzané umelo posilňovanou
nostalgiou. Citlivý pozorovateľ
Viazanička to vidí. A neúprosne do‐
kumentuje.
Štefan Opavský
publicista
Recenzia bola uverejnená na stránke
www.dokumentmagazin.sk

Ján Viazanička | zo série Krajina stredu | 2017-2020

Bartek Sadowski | z archívu APP
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ČO ZNAMENÁ VYSTAVOVAŤ ONLINE?
O projekte Hometopia v rozhovore s kolektívom autoriek
Kríza nás donútila akútne prehupnúť
kultúrny svet na virtuálnu scénu. Tak,
ako aj v iných oblastiach sme verili, že
sa pandémia skončí skôr, ako sa to na‐
koniec vyvinulo. O to viac sú dnes
pravdivejšie vizuálne teórie o tom, ako
sa všetko odohráva na obrazovkách.
Stali sa naším svetom, odkiaľ vní‐
mame aj najnovšie umelecké projekty.

Joanna Musiał 3 | z archívu APP

Online vs. fyzické výstavy
Je zrejmé, že nám chýba samotná so‐
cializácia a rovnako to platí aj tu: väčši‐
na umeleckých oblastí si vyžaduje
osobnú prítomnosť diváka. Veľakrát
tvorí atmosféra dôležité percento efek‐
tu, nehovoriac o priestore, ktorý sa
podieľa na dramaturgii a skladbe pre‐
zentácie. Digitálne spracovanie obrazu
splošťuje nielen dielo, ale aj našu
skúsenosť s ním. Dalo by sa polemizo‐
vať, či práve vynaložená energia a ne‐
malé náklady spojené s výstavou sú
práve to, čo nedokáže byť nahradené aj
menej náročnejšou digitálnou alter‐
natívou.

Joanna Musiał 2 | z archívu APP

Na druhej strane je internet preto
skvelým nástrojom, pretože (v ideál‐
nom ponímaní) demokratizuje: dostá‐
va sa aj k obecenstvu, ktoré by sa mož‐
no na návštevu galérie nemohlo do‐
staviť z ekonomického, geografického
alebo iného dôvodu a oslovuje tak šir‐
šie, aj cezhraničné publikum. Okrem
toho dokáže na jednom mieste fungo‐
vať aj ako archív pre budúce generácie
alebo ako referencia. A v neposlednom
rade, aspoň sčasti naplnil absenciu
kultúrnych podujatí za posledný
rok. W
Zaujímal ma pohľad autoriek, ktorým
sa podarilo zrealizovať skupinovú vý‐
stavu. Sú to autorky žijúce v Berlíne:
Katarína Hrušková, Zorka Lednárová,
Petra Debnárová, Julia Gryboś a Bar‐
bora Zentková. Vo februári tohto roku
predstavili projekt Hometopia nadvä‐
zujúci na témy domova. Projekt bol
kvôli pandemickým opatreniam k na‐
hliadnutiu cez okno galérie, no práve
vďaka presunu do online priestoru si
mohli diváci prezrieť výstavu komplex‐

nejšie. Okrem výstavy som sa pýtala aj
na stav podpory kultúry počas krízy,
ktorá na Slovensku tak veľmi chýbala.
Viac v rozhovore s autorkami.
Pre pochopenie vášho kontextu, ako
by ste opísali súčasnú situáciu v kultú‐
re z berlínskej perspektívy?
Na tomto mieste môžeme porovnať
Berlin – Branderburg a Slovensko,
keďže sa počtom obyvateľstva až tak
veľmi neodlišujú. Situácia je samozrej‐
me celoplošne v oblasti kultúry zložitá
a skľučujúca, no aj napriek tomu všet‐
kému je tu hneď niekoľko viditeľných
rozdielov, nielen v prístupe, ale hlavne
v aplikácii riešení.
Nemecká politika hneď na začiatku
nazvala kultúru a celú umeleckú obec
za nosný pilier spoločnosti. Starosta
Berlína nielenže prisľúbil, ale aj úspeš‐
ne zrealizoval pomoc pre široké spek‐
trum kultúrnej obce a to hneď vo
viacerých formách. Prvou je program
okamžitej pomoci (Soforthilfeprog‐
ramm), momentálne sa nachádza
v štvrtej fáze, ktorý bezproblémovo
a hlavne naozaj promptne funguje.
Druhou je špeciálna forma štipendij‐
ného programu pre umelcov (Stipen‐
dien-Sonderprogramm), ktorá má za‐
bezpečiť udržanie a rozvoj kultúrneho
a kreatívneho priemyslu. Treťou
je zjednodušenie procesu vypĺňania,
podávania a schvaľovania žiadostí
o udelenie finančných prostried‐
kov pre projekty.
Táto pomoc je na prvý pohľad vyššia
ako na Slovensku, no poskytnuté pros‐
triedky nemôžu kompletne kompen‐
zovať finančné výpadky. V Berlíne však
funguje i silná solidarita, podpora
umelcov cez rôzne zbierky, čo má síce
skôr psychologický ako finančný as‐
pekt, no ukazuje sa tým podpora a so‐
lidarita s umeleckou obcou v týchto
ťažkých časoch.
Bola voľba online výstavy jednoznač‐
ná? Alebo ste premýšľali nad posu‐
nom prezentácie na "lepšie časy"?
V marci prišla do toho pandémia a ni‐

kto vtedy netušil, že to nebude iba pol‐
ročná záležitosť. Galéria presunula ot‐
vorenie výstavy na február 2021 a my
sme dúfali, že sa jej realizácia uskutoč‐
ní v plánovanom rozsahu v priestoroch
galérie. Aj keď sme sa museli zaobísť
bez svojich pôvodne plánovaných roz‐
siahlych inštalácií, hľadali sme mož‐
nosť ako ináč prezentovať diela vo vir‐
tuálnom prostredí a zároveň i v pries‐
toroch galérie, ktoré boli kvôli pan‐
demickým opatreniam zatvorené. Ku‐
rátorka výstavy, ktorá je aj dizajnérkou
prišla s ideou vytvoriť online priestor
na home-topia.eu, kde by sa okrem
prezentovaných diel konalo i interak‐
tívne otvorenie výstavy.
Okrem tejto virtuálnej prezentácie
bola možnosť časť diel pozorovať pri
večernej prechádzke po zotmení, cez
dve veľké okná galérie. Na pravom
z okien bola vo večerných hodinách
premietaná v nekonečnej slučke séria
digitálnych fotografií Fingertips Dance
od umeleckého dua Julie Gryboś a Bar‐
bory Zentkovej, ktoré s veľkou iróniou
dokumentujú ich každodennosť lock‐
downu v ich byte. Cez ľavé okno bolo
možné nazrieť do galérie, kde visí
v priestore veľkorozmerná čiernobiela fotokoláž Vnútorný priestor od
Zorky Lednárovej, ktorá je lazúrovaná
a doplnená kruhovou maľbou elektric‐
kým vozíkom.
Na vchodových dverách do galérie je
umiestnený QR kód, ktorého naske‐
novaním sa divák dostane priamo do
digitálneho priestoru Home-Topie: Po‐
etická digitálna hra vody, slov a zvuku
Fountain Moan od Kataríny Hruškovej
a Memory Foam od Petry Debnárovej –
trojdimenzionálne, biele, lietajúce
fragmenty jej domova doplnené QR
kódom.
Ako ste sa dali dokopy? Plánovali ste
výstavu už pred pandémiou alebo vás
spojila práve koronakríza?
V novembri 2019 ma [hovorí Zorka
Lednárová] oslovila Barbora Demo‐
vičová, kurátorka projektu, že plánuje
urobiť výstavu v Berlíne, ktorá by jej
slovami “podnietila diskusiu o po‐

stavení ľudí, ktorí žijú medzi dvoma
kultúrami, prelínaní národnostných
identít, hľadaní domova a tiež o tom,
ako môžeme vnímať svoju národnosť
v časoch neustálej mobility a migrá‐
cie". Tak sme sa prvýkrát koncom
novembra stretli a začali spolu s os‐
tatnými zúčastnenými umelkyňami
diskutovať o výstave a jej forme.
Aká bola vaša skúsenosť s “neviditeľ‐
nými” divákmi? Chýbala vám katarzia
dokončeného diela? Alebo ste hľadali
alternatívne spôsoby nadviazania
kontaktu s divákom?
Vernisáž sa konala komplet v online
priestore, ale nie formou premietania
reálneho otvorenia výstavy, ale skôr in‐
teraktívnou formou stretnutia účast‐
níkov. Každý takpovediac sedel u seba
doma a stretli sme sa iba virtuálne pri
otvorení na stránke home-topia.eu.
Celý online priestor otvorenia výstavy
bol premyslený, mimo prelinkovania
s virtuálnym výstavným priestorom,
jednotlivými umelkyňami a ich prís‐
pevkami, bol vytvorený i online bar,
ako aj jukebox, či priestor pre fajčiarov,
kde sa jednotliví účastníci mohli pre‐
sunúť a porozprávať sa. Tieto rôzne
virtuálne priestory vytvorili dostatok
možností na osobné rozhovory.
Výhodou takéhoto formátu bolo, že sa
na otvorení mohol zúčastniť hocikto,
bez ohľadu na to, kde sa práve nachá‐
dza. Nevýhoda bola, že pre veľký záu‐
jem účastníkov, ktorí prevýšil naše
očakávania prišlo k preťaženiu siete.
No i napriek týmto nedostatkom, mi
tento formát poskytol možnosť virtu‐
álne sa spoznať a porozprávať s účast‐
níkmi vernisáže, skoro rovnako, ako by
tomu bolo aj v reálnom priestore. Vý‐
stava bola ďalej predstavená online na
stránkach galérie rpunkt.org ako aj cez
sociálne média.

Vedeli by ste s odstupom času vyme‐
novať výhody alebo nevýhody online
prezentácie (s absenciou diváka)?
Vernisáž bola veľmi inovatívna a mys‐
líme si, že i po skončení pandémie by
sa mohol paralelne k fyzickým vý‐
stavám aj naďalej využívať virtuálnyonline priestor. Vďaka týmto formá‐
tom sa môže obsiahnuť širšie publi‐
kum, čo je v záujme každého z nás.
Nevýhodou samozrejme je, že určité
vnemy sa iba ťažko transportujú cez
médiá. Niektoré diela si priam vyža‐
dujú fyzickú prítomnosť diváka, čo sa,
samozrejme, v online priestore javí ako
neprekonateľná hranica. Ako by nám
povedal Karl Jasper, tieto situácie nám
umožňujú rozvíjať nové, možné
riešenia.
Mali ste aj konkrétne ohlasy na
projekt hometopia?
Táto platforma mala veľa pozitívnych
ohlasov z nášho okolia, hlavne účast‐
níci vernisáže si túto formu a nevšedný
zážitok pochvaľovali. Myslím si, že
zážitok z takejto výstavy môže byť
plnohodnotný, i keď je určite iný ako
pri návšteve klasickej výstavy vo fyzic‐
kom priestore.
Berlín spúšťa od 19.3 pilotný projekt,
pod prísnymi hygienickými opa‐
treniami. Postupne otvára divadlá, pri
jednotnej cene (20 EUR) bude zahrnu‐
tý i covidový test. Tak isto sa otvárajú
galérie a múzeá, kedy sa návštevníci
online dopredu zaregistrujú, keďže
kvôli prísnym hygienickým opa‐
treniam bude obmedzený počet náv‐
števníkov, a aby sa v prípade nákazy
dali osoby vystopovať.
Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

Michal Adamski | z archívu APP
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NOVÉ DĚJINY NAŠÍ FOTOGRAFIE
V CHRONOLOGII.

HRÁČ S REALITOU

Česká fotografie v datech 1839–2019

Názov výstavy: Portréty umelcov
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moderného umenia, Bratislava
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Autoři: Vladimír Birgus
a Pavel Scheufler
Název: Česká fotografie v datech
1839–2019.
Grafická úprava: Vladimír Vimr.
Nakladatelství: Grada,
(www.grada.cz).
384 stran. Formát 235 x 163 mm.
ISBN: 978-80-271-0535-9.
V roce 1990 vyšla na FAMU v Praze útlá
skripta Vývoj československé foto‐
grafie v datech 1945–1989 od Vladimíra
Birguse. Nákladem pouhých 400 kusů
byla publikace určena především stu‐
dentům Katedry fotografie, kde Vladi‐
mír Birgus tehdy učil jako odborný
asistent. Birgus tak částečně navázal
na stručnou a spíše na techniku
a technologii zaměřenou chronologii
české fotografie prvních sta let
otištěnou na úvodních stránkách kni‐
hy Sto let české fotografie (1939) od Ru‐
dolfa Skopce nebo na chronologie vy‐
dávané průběžně v rubrice odborného
časopisu Československá fotografie,
ale i na chronologii, kterou publikoval
v knize Česká fotografická avantgarda
1918–1948. Tu po vydání v Praze a ve
Stuttgartu vydala v roce 2002 jedna
z nejlepších vysokých škol světa, The
Massachusetts Institute of Technology
z americké Cambridge.
Vladimír Birgus, vedoucí Institutu
tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě, je rovněž jedním ze dvou au‐
torů nejkomplexnějšího a nejrozsáh‐
lejšího díla o dějinách naší fotografie.
Společně s kurátorem fotografické
sbírky Uměleckoprůmyslového musea
v Praze a historikem fotografie Janem
Mlčochem v roce 2010 v nakladatelství
KANT v Praze vytvořili rozsáhlou,

Jaroslav Rössler | Radio World | 1924

obálka knihy Česká fotografie v datech

stovkami reprodukcí doprovázenou,
publikaci Česká fotografie 20. století
vydanou i v německé a anglické verzi.
Birgus je autorem stovek odborných
textů, publikací a sám je aktivní
a úspěšný svou volnou tvorbou spada‐
jící do oblasti subjektivní doku‐
mentární fotografie.
Neméně významnou osobností v ději‐
nách české fotografie je teoretik a his‐
torik fotografie Pavel Scheufler (1950),
který mnoho let vyučoval dějiny starší
fotografie na Katedře fotografie FAMU
v Praze. Autor stovek odborných studií
v periodikách a desítek publikací.
Z nich lze za nejvýznamnější označit
tituly Fotografické album Čech 1839–
1914 (Praha: Odeon, 1989), Osobnosti
fotografie v českých zemích do roku
1918 (Praha: AMU, 2013), Galerie c. k.
fotografů (Praha: Grada, 2001) nebo
Fotografické ateliéry na území zemí
Koruny české (spoluautorka Valburga
Vavřinová, Praha: Národní památkový
ústav, 2017).

Dita Pepe | z cyklu Autoportréty s ženami, Marty | 2010

Koncem devadesátých let minulého
století sestavila autorská dvojice Bir‐
gus-Scheufler společnou knihu Foto‐
grafie v českých zemích 1839–1999
a publikovala ji v pražském nakladatel‐
ství odborné literatury Grada. Stala se
okamžitě velmi populární pro řadu fo‐
tografických oblastí a dodnes je nepo‐
stradatelnou pomůckou historiků,
teoretiků, kurátorů, galeristů, redak‐
torů nebo studentů fotografie. Není
tedy pochyb o tom, že zájem získá
i nové kniha, která je dílem dvou
předních historiků fotografie specia‐

lizujících se každý na jiné období.
Pavel Scheufler zpracoval období od
vyhlášení vynálezu daguerrotypie po
rok 1918 a Vladimír Birgus pokračoval
dále až do roku 2019. Nyní Grada na
předchozí knihu navázala a oslovila
k tomu stejnou autorskou dvojici.
Dějiny české fotografie jsou v případě
publikace Česká fotografie v datech
1839–2019 prezentovány chronolo‐
gicky počínaje rokem oficiálního vy‐
hlášení vynálezu fotografie v roce 1839
po současnost končící jubilejním

rokem 2019. V oněch 180 letech je naše
fotografie heslovitě popsána širokou
oblastí těch nejvýznamnějších událostí
z výstavní a publikační činnosti, tech‐
nických vynálezů, založení fotoklubů
a fotografických škol nebo vzniku
(a mnohdy i zániku) fotografických
galerií.
Přestože se první a druhá kniha z na‐
kladatelství Grada v rozsahu let výraz‐
ně překrývají, čtenář krátce po prolis‐
tování zjistí, že má v rukou vlastně
úplně novou knihu. Nové dvě dekády

2000–2019 zahrnují přesně třetinu
rozsahu publikace (1839–1999 celkem
225 stran s hesly a 2000–2019 tvoří 115
stran s hesly), z čehož je zřejmé, že
v novém tisíciletí došlo mimo jiné
k všestrannému rozvoji naší foto‐
grafie. V knize se tak objevují jak dříve
zapomenutí nebo opomíjení starší
tvůrci jako Miroslav Tichý, Gustav
Aulehla, Miloslav Kubeš či Karel
Novák, jejichž tvorba byla výrazněji
publikována až v minulých dvou deká‐
dách, tak mnozí mladší autoři, kteří se
teprve nedávno prosadili. Sympatická
je i skutečnost, že publikace neza‐
hrnuje jenom informace o tvorbě foto‐
grafů, ale uvádí i řadu děl výtvarníků,
kteří využívají fotografické médium,
jako je tomu třeba u Mileny Dopitové,
Jiřího Davida, Aleny Kotzmannové
nebo Jiřího Šiguta.
Četné aktualizace však najdeme
i v údajích do roku 1999. Z těch nej‐
ranějších například údaj z roku 1840
o tom, že Florus Ignác Stašek nebyl
autorem mikrodaguerrotypie řezu
stonkem rostliny clematis nalezené
v jeho pozůstalosti, ale že ji získal da‐
rem od Andrease von Ettinghausdena.
Nově jsou v knize uváděny také infor‐
mace o několika významných foto‐
grafujících šlechticích z období Ra‐
kouska-Uherska, či o méně známých
fotografických knihách a výstavách jak
z období meziválečné avantgardy, tak
z časů normalizace v 70. a 80. letech.
V původní podobě tak oproti starší
knize zůstal jen zlomek hesel.
Autoři v úvodu knihy přiznávají, že vý‐
běr událostí znamená velkou zodpo‐
vědnost a není téměř možné nějakou
aktivitu vynechat. Současně si ale
může být čtenář jistý, že úkolu se
chopili dva povolaní odborníci a že
tímto způsobem popsané chronolo‐
gické dějiny jsou tím
nejkompletnějším materiálem.

Zdeněk Lhoták – ze souboru Sparta – masér Miloslav Sýkora a fotbalista Josef Chovanec | 1986
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Jmenný rejstřík se v případě takto
koncipované knihy stává její podstat‐
nou složkou, nikoliv jen typizovaným
knižním doplňkem. Zdejší rejstřík ob‐
sahuje přes 1530 jmen. Mezi nejuvá‐

Veronika Bromova | Views | 1995 – 96 | (Muzeum umění Olomouc)

fotonoviny

55/21

děnější osobnosti patří František Dr‐
tikol, Jaromír Funke, Josef Sudek,
Anna Fárová, Antonín Dufek, Jan Ml‐
čoch, Josef Moucha, Josef Koudelka,
Viktor Kolář nebo Jindřich Štreit, tedy
nejenom fotografové, ale i teoretici,
historici, kurátoři, pedagogové, vě‐
decko-výzkumní autoři apod. Uži‐
tečným doplňkem je datace jejich živo‐
ta u jednotlivých jmen. Za rejstříkem
následuje sice výběrový, přesto však
velmi rozsáhlý výčet nejdůležitější lite‐
ratury o české fotografii.
Nezanedbatelnou složkou publikace je
její grafická úprava Vladimíra Vimra,
která přispívá k plynulosti čtení i vy‐
hledávání hesel. Oproti původní kníž‐
ce pomohlo odstranění středové linky,
ale především u tak úzkého sazebního
odstavce volba sazby na praporek,
nikoliv do bloku, jak tomu bylo pů‐
vodně. Užitečné je tučné zvýraznění
vlastních jmen a názvů. Kniha je oži‐
vena třemi stovkami reprodukcí samo‐
statných fotografií, knižních obálek
nebo plakátů.
Za poslední rok ovlivnila pandemie
covidu-19 více či méně snad všechny
oblasti našeho života. Omezení
běžných i pracovních aktivit se ale pa‐
radoxně stalo jedním z mála pozi‐
tivních dopadů pro dokončení této pu‐
blikace, kdy její autoři získali mnoho
času na pečlivé doplnění.
Většina čtenářů využije publikaci ve
své příruční knihovně jako okamžitý
zdroj informací, jiní si ji snad i budou
číst po její chronologii jako román
položený na nočním stolku. Pro obě
skupiny je ale užitečné, aby se natrvalo
stala součástí jejich knihovničky.
Publikaci Česká fotografie v datech
1839–2019 lze bezpochyby označit za
jeden z nejdůležitějších příspěvků
k dějinám naší fotografie vysoce
hodnotný pro teoretiky a historiky fo‐
tografie, ale současně pro všechny zá‐
jemce o českou fotografii.
Ondřej Durczak
fotograf a pedagóg

Gérard Rancinan je významný
súčasný francúzsky umelec a foto‐
graf, ktorý na narodil v roku 1953 vo
francúzskom meste Talence. Jeho
fotografie vystavujú v najprestíž‐
nejších galériách a múzeách po
celom svete a sú zastúpené
v mnohých umeleckých zbierkach.
Preslávili ho najmä fotografie
známych osobností, akými boli
Dalai Lama, Pápež Ján Pavol II,
Jásir Arafat, Fidel Castro, Bill Gates
a mnohí ďalší. Za svoju tvorbu
získal Rad umenia a literatúry a aj
šesť ocenení World Press Photo.
V tejto súvislosti je zaujímavosťou
séria fotografií francúzskeho fut‐
balistu Michela Platiniho počas
zápasu na Majstrovstvách sveta vo
futbale (1986), za ktorú získal 1.
cenu v kategórii šport v roku 1987.
Ďalší Racinanov fotografický súbor,
ktorý bol ocenený v tejto súťaži 1.
cenou v kategórii umenie v roku
1989, je tvorený portrétmi psy‐
chiatrických pacientov s ich výtvar‐
nými dielami, ktoré vytvorili počas
pobytu na klinike neďaleko Viedne.
V súčasnosti sú v centre pozornosti
Gérarda Rancinana hlavne celo‐
svetové témy, medzi ktoré patrí
politika, demokracia, zneužívanie
moci, sociálne otázky, násilie či
populárna kultúra. Rovnako ostáva
verný aj fotografovaniu porétov
známych osobností. Štýl, ktorý si
pri portrétoch umelcov osvojil, býva
nezriedka prirovnávaný k Davidovi
Lachapellovi, s ktorým spoločne
vystavoval v Londýne v roku 2015.
Rancinanov rukopis je však osobitý,
jeho inšpiráciu môžeme násť aj
v dielach renesančného maliara
Hieronyma Boscha z prelomu 15.
a 16. storočia. Ako píše Caroline
Gaudriault, autorka textov
k výstave, "Rancinan je hráč s reali‐
tou." Umelcov portrétuje ako iluzi‐
onistov a ich portrét sa má stať
symbolom. Fotografie majú odha‐
ľovať časti ich osobností, majú byť
náhľadom do ich duše. Ďalšou
dôležitou charakteristikou diel
Gérarda Rancinana je ich monu‐
mentálnosť, ktorá umocňuje záži‐
tok diváka. Nezriedka majú foto‐
grafie na jeho výstavách aj niekoľko
metrov. Vzhľadom na obmedzenej‐
šiu veľkosť priestorov, ktoré boli
určené na výstavu Portréty umelcov
v Danubiane, bol práve tento
akcent monumentálnosti posunutý
do úzadia a prezentované boli foto‐
grafie so štandardnejšími roz‐
mermi na menšej výstavnej ploche,

Gérard Rancinan, | portrét Paula McCarthyho 2001 | 180x180cm

až by sa dalo povedať, že ide skôr
o komornejšiu výstavu. Ide o výber
portrétov umeleckých osobností
z rôznych oblastí. Hneď vedľa
sprievodného textu k výstave je
umiestnený portrét súčasného kon‐
troverzného britského umelca
Damiena Hirsta, ktorý je odfoto‐
grafovaný spredu, ako by bol akurát
na vychádzke s dvoma kostrami
zvierat, zrejme psov. Práve téma
znázorňovania smrti je preňho tak
charakteristická. Kontroverzným
bolo dielo Fyzická nemožnosť smrti
v mysli žijúcich (1991), keď Hirst
vystavoval mŕtveho žraloka nalože‐
ného vo formaldehyde. Na ďalšom
portréte je zobrazený sediaci David
Keith Lynch, slávny americký reži‐
sér, scenárista a herec. Nasleduje
portrét amerického popového
umelca Roya Lichtensteina, ktorý
sa díva zoči-voči svojmu sochár‐
skemu objektu. Vizuálne výrazným
dielom na výstave je portrétny trip‐
tych amerického súčasného umelca
Paula McCarthyho, ktorý si na
postupnej sekvencii troch záberov
ponára tvár do nádoby s kečupom.
Práve jedna z variácií tejto sekven‐
cie, fotografia, kde je kečupom
zakrytá celá tvár, je použitá ako
motív na pozvánke k výstave.
Ďalším portrétovaným je taliansky
umelec Maurizio Cattelan, ktorého
fotografia pochádza z roku 2003.
Zobrazený je v krkolomnej póze,
"prilepený" na stenu maliarskeho
ateliéru. Jeho výraz zodpovedá
povesti dvorného šaša umenia.
Známy je práve svojou provokatív‐
nosťou a vtipom. Tento portrét na
výstave môže v istom zmysle evo‐
kovať aj jeho nedávne dielo "Zabá‐
vač" z roku 2019. Ide o banán
nalepený izolačnou páskou na
stenu vo výstavnej miestnosti ume‐
leckého veľtrhu v Art Basel (USA).

Portrét srbskej umelkyne Mariny
Abramovič je priamym odkazom na
jej tvorbu ako predstaviteľky per‐
formance a body art. Nasleduje
portrét Yan Pei-Minga, maliara
monumentálnych obrazov, portrét
Hermanna Nitscha, rakúskeho
avantgardného umelca, ktorý
pracuje v experimentálnych a mul‐
timediálnych režimoch. Slávny
anglický módny dizajnér Alexander
McQueen, ktorý bol hlavným dizaj‐
nérom značky Givenchy a v roku
2004 si založil vlastnú značku, sa
na portrétnej fotografii akoby
oblieka do vlajky Spojeného kráľov‐
stva. Na výstave môžeme nájsť aj
portréty poľsko-francúzskeho
moderného a nekonvenčného
umelca Balthasara Klossowskeho
de Rolu, známeho pod menom
Balthus či rakúskeho umelca
a spoluzakladateľa viedenského
akcionalizmu, Otta Muehla, ktorý
je príznačné zobrazený v akčnej
sekvencii deviatich fotografií. Na
mnohých vystavených si môžeme
všimnúť aj jeden malý detail, ktorý
prezrádza, že Gérard Racinan často
fotografoval na analógový stredný
formát, konkrétne na fotoaparát
Hasselblad 6x6 cm. Ako to už v tejto
pandemickej dobe býva zvykom,
výstava bola kvôli opatreniam pre
verejnosť len veľmi ťažko prí‐
stupná.
Peter Korček
fotograf a pedagóg
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MEDZI
REALITOU
A FIKCIOU
Autori: Claudio Hils – Heimatfront –
Buhnebilder des Krieges
Text: Tobias Daniek, Claudio Hils,
Stefanie Hoch, Bern Stiegler,
Edwin Ernst Weber
Vydavateľstvo: Hatje Cantz, 2020
256s, 24x29cm, nemecko-anglický
Keď v roku 2008 získala Lucia Nimcová
cenu Európskej centrálnej banky a začal
sa jej nástup na medzinárodnú scénu,
tak jednou z hybných síl za ocenením
bol Claudio Hils. Fotograf, kurátor,
dizajnér.
O päť rokov neskôr sa prezentoval svo‐
jím súborom „abseits“ v rámci Mesiaca
fotografie 2013 v už zaniknutej galérii
Na poschodí na Michalskej ulici v Brati‐
slave. „Abseits“ bol sériou o takmer ne‐
skutočnom svete juhonemeckých
dedín, ktoré už prestali fungovať ako
roľnícke centrá a premenili sa skôr na
kulisy pre víkendové výlety či nocľahár‐
ne pre ľudí odchádzajúcich za prácou
a životom do miest. Prízračná, takmer
snová atmosféra, niesla v sebe pocit
prázdnoty, úpadku a neužitočnosti.

R E C E N Z I A

roka, akoby pokračoval v snahe o vysti‐
hnutie atmosféry úpadku. V rokoch
2015-2020 fotografoval vojenské pries‐
tory neprístupné verejnosti. V odľah‐
lých územiach južného Nemecka sa
vojaci cvičia aj medzi reliktami nemec‐
kej vojnovej minulosti, ale aj medzi
starostlivo konštruovanými kulisami
dedín, domov či lietadiel, aby zvládli
možné teroristické útoky, vojnové kon‐
flikty či katastrofické situácie. „Realita“
v Hilsových obrazoch zavádza – idylic‐
ké krajiny sú posiate bizarnými kulisa‐
mi a vedľa nich stoja „skutočné“ his‐
torické stavby z doby studenej vojny ako
keby sme boli na mieste nakrúcania fil‐
mu. Čas, skutočnosť splývajú v týchto
surreálnych scenériách. V týchto javis‐
kových priestoroch bez ľudí sa ocitáme
vo svete post-apokalyptického roz‐
právania.

The Ambiguity of Visual Representati‐
ons of Trauma (v preklade Nejednoz‐
načnosť vizuálnej reprezentácie trau‐
my) je netradičný formát (foto)knihy.
Ide o útlu knižku 11x19 cm a už samotná
veľkosť nám môže naznačiť, že foto‐
grafie v nej nebudú centrálnym motí‐
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NAJLEPŠIA POĽSKÁ
FOTOKNIHA ROKA

Titul: Jacenty Dędek,
portretprowincji.pl
Vydavateľstvo: Jacenty Dędęk,
Częstochowa, 2020
Texty: Katarzyna Dędek
Grafický design: Jacenty Dędęk,
Katarzyna Dędęk
Formát: 24 cm x 30 cm,
tvrdá väzba, 360 strán
ISBN: 978-83-915464-1-3

Václav Macek
historik filmu a fotografie

vom na prezeranie. Naopak, kniha je
kombináciou akademickej rešerše
a osobného pohľadu na tému. Tento
formát sa čoraz viac stáva populárnym
nielen v Holandsku a vyplýva
z prirodzeného vývoja definície súčas‐
ného umelca. Vývoj, ktorý sledujeme od
Marcela Duchampa až po dnešok, kde
sa (vizuálny) umelec zakoreňuje aj
v jazyku a kedy sa študenti umeleckých
akadémií zameriavajú vo svojich dizer‐
tačných prácach aj na písanie o svojich
dielach (J. Svenungson: Umelec a písa‐
nie, 2013).
Aj preto ma fascinuje práve táto publi‐
kácia. Nachádzame tu príliv osobnej
a intímnej témy, ktorý pociťujeme dlh‐
šie: v posledných rokoch sa značne ot‐
várajú témy identity, rodových otázok,
ako aj mentálneho zdravia. Vďaka
spojeniu osobného s vedeckým prí‐
stupom priniesla kniha viac, ako keby
sme ostali len pri čistom akademizme.
Linda vo svojej knižke analyzuje prácu
fotografov, ktorí sú jej nielen blízki, no
zároveň vizuálne pracujú s témou trau‐
my. Práve trauma je ústrednou témou
knihy, vychádzajúc z jej raného detstva,
ktorého následky rieši doteraz aj pro‐
stredníctvom umenia.

stredený na hrdinov – výborne ilus‐
truje spôsob fotografovania – často
centrálny záber, veľa minimalistických
portrétov zasadených do poľskej reali‐
ty vidieka zo začiatku 21. storočia. Je to
univerzálny príbeh, ktorý by sa mohol
odohrať kdekoľvek na svete, mimo veľ‐
kých udalostí, hoci v tieni veľkých
zmien.
Príbeh sveta, ktorý sa ešte neskončil,
ale ani sa nezačal, trvá v neistote, bez
akéhokoľvek nápadu na zmenu,
trochu bez šance, uviazol v histórii
a snaží sa vyrovnať s touto neistotou
v súčasnosti ale i do budúcnosti.

Hils proti roku 2013 zmenil tému, ostal
však v svojom regióne, žije v južnom
Nemecku a ponechal si osobitú optiku
– vedomie klamu obrazov reality.

O NEJEDNOZNAČNOSTI
VO FOTOGRAFII

Linda Zhengová je česká fotografka
momentálne žijúca v Holandsku.
Študovala na Univerzite v Leidene so
zameraním na film a fotografické štú‐
diá a nedávno absolvovala štúdium na
Royal Academy of Art v Hágu. Okrem
fotografických projektov sa aktívne ve‐
nuje písaniu a momentálne prispieva
svojimi textami do GUP Magazínu,
EEP Berlin a Discarded Magazínu.

K N I H Y

Hils dopĺňa fotografické správy o virtu‐
álne obrazy z cvičných softvérov a pre‐
plieta realitu a fikciu aj na ďalšej úrov‐
ni. Boj a záchrana na pozadí minulosti
sa projektuje do budúcnosti. Hils cez
spor dejiín a prítomnosti, analógové
kulisy a digitálne obrazy kladie esen‐
ciálne otázky zobraziteľnosti skutoč‐
nosti.

V Hilsovom najnovšom projekte
(Domáce bojisko – scénické obrazy voj‐
ny), ktorú vydal koncom minukého

Titul: The Ambiguity of Visual
Representations of Trauma
Text, fotografie a produkcia: Linda
Zhengová
Fotografie iných autorov:
Joel Meyerovitz, Kazuma Obara, Roger
Ballen, Martia Zgierska
Dizajn a produkcia: Lukasz Gula
Vydavateľ: self publishing
Rok vydania: 2020
Počet strán: 79
Formát: 11 x 19 cm

–

Pri analýze sa dostáva k menám ako
napríklad Joel Meyerovitz s jeho
sériou fotografií Aftermath (2001)
vytvorenou po páde dvojičiek (9/11)
a Kazuma Obara, ktorého diela sa
dotýkajú dvoch veľkých globálnych
katastrof — Černobyľskej tragédie
(Exposure, 2015-16) a Spojenými
štátmi iniciované bombové útoky
v Japonsku (Silent histories, 2014).
Obaja autori sa venujú tzv. after‐
math photography (fotografie spraco‐
vané po danej udalosti). Autorka sa tu
konkrétne zaujíma o to, aký efekt má
práve fotografia vytvorená “po” oproti
fotografiám, ktoré boli exponované
médiami a zachytávali priamu akciu.
Knižka zároveň prechádza cez rôz‐
nych iných autorov, ktorých tvorbu
prepája so svojou teóriou nejednoz‐
načnosti, až prichádza k jej vlastnej
tvorbe, ktorá vznikla aj vďaka kom‐
plexnému výskumu zasadenému do
publikácie. Čitateľ a pozorovateľ si
môže zároveň text spojiť s foto‐
grafiami, nemusí sa teda poddávať
vlastnej predstave, a záverečná kapi‐
tola o Lindinej tvorbe je skvelou čereš‐
ničkou na torte. Ide pritom o náročnú
tému, ktorú autorka rozoberá o niečo
hlbšie aj vo svojej najnovšej publikácii
Catharsis (Katarzia), ktorá priamo
nadväzuje na tému nejednoznač‐
nosti.

Je veľmi ťažké vyhnúť sa pátosu, keď
píšeme v rámci súčasnej poľskej foto‐
grafii o takomto jedinečnom albume.
Portraitprowincji.pl je príbehom
o každodennom živote malých poľ‐
ských mestečiek, ktoré akoby sa na‐
chádzali na okraji premien krajiny,
akoby zavesené v čase a priestore. Sú‐

Autor o sebe hovorí, že je ospevovate‐
ľom každodenného života – toho kaž‐
dodenného, miestneho a malomest‐
ského, ale zároveň univerzálneho
a nadčasového, ktorý nám predstavuje
s citom a úctou. Zároveň je to každo‐
dennosť slávnostná – vďaka precíz‐
nosti záberu, časovo náročnému foto‐
grafickému spracovaniu, ale i náhod‐
nému umiestneniu modelov – hrdinov
fotografií, vďaka zachyteniu dôleži‐
tých, ale triviálnych momentov zo ži‐
vota ľudí. Portréty, rôznorodé zákutia
malých miest, opustené trhoviská, lo‐
kálne oslavy – rodinné, verejné,
náboženské. Jeho provinčné, opustené
Poľsko cez všetky problémy a ťažkosti
má svoj intenzívny ľudský rozmer
s množstvom príbehov, emócii a poci‐
tov.
Sentimentálnu hodnotu zdokumento‐
vania zanikajúcich profesií, sveta,
ktorý odchádza, majú fotografie: por‐
tréty rybára, vodiča autobusu, tradič‐
ného roľníka či miestneho holiča,
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alebo fotografa z malého mestečka.
Práve tieto fotografie – obyčajne star‐
ších ľudí, ktorí žijú s vedomím, že ich
tvrdá a mnohoročná práca sa stáva
históriou – patria podľa mňa, k tým
najdojímavejšie fotografiám v albume.
Kniha je zároveň jedinečným hu‐
manistickým dokumentom poľskej
fotografie.
Jediným porovnateľným je Sociologic‐
ký záznam Zofie Rydetovej z rokov
1978-1990. Môžeme tiež vidieť inšpirá‐
ciu fotografmi FSA, Walkera Evansa,
Dorothei Lange s ich zdokumentova‐
ním ľudí zasiahnutých Veľkou hos‐
podárskou krízou.
V portretprowincji.pl čítame pocity
autora rozprávajúceho príbeh,
o ktorom hovorila Olga Tokarczuk –
jemnocit rozprávača-fotografa, ktorý

nám predstavuje jednotlivé osudy
a postavy, v tomto rozprávaní tvoria
mimoriadny, humanistický, univerzál‐
ny obraz ľudského bytia.
Nie je ľahké byť citlivým rozprávačom
súčasného sveta iba prostredníctvom
fotografického obrazu. Potrebné sú aj
slová samotných hrdinov. Jacenty
a Katarzyna Dędek predostierajú nám
priam majstrovsky predostierajú toto
humanistické posolstvo.
Kniha bola vybraná ako Fotografická
publikácia roku 2020 v plebiscite
Fotopolis a Digital Camera Polska.
Małgorzata Zięba
fotografka

Z poľštiny preložil: Ladislav Volko

Vidiek je pre mnohých z nás terra in‐
cognita, často plný stereotypov, zvyčaj‐
ne zjednodušujúcich mýtov o idylickej
krajine, ktorá je blízka prírode, alebo
je pre nás zapadákovom, plným pred‐
sudkov a nevedomosti. V skutočnosti
o vidieku toho veľa nevieme. Dá sa
fotografiou vôbec niečo o vidieku po‐
vedať? Podujal sa na to fotograf Jacen‐
ty Dędek prostredníctvom fotografic‐
kého portrétu, dokumentárnych foto‐
grafií priestoru, v ktorom postavy žijú,
s manželkou Katarzynou, ktorá je
novinárkou a ktorá zozbierala príbehy
postáv.

Text Lindy Zhengovej je však viac‐
vrstevný, dotýka sa viacerých línií: foto‐
grafie a vizuálnej reprezentácie, psy‐
chológie, médií, no jej primárne zame‐
ranie na traumu je jasný skrz udržiava‐
nú pozornosť na túto tematiku. Myslím
si, že sa autorke podarilo rozlúsknuť
ťažký oriešok. Tak abstraktná vec ako
trauma sa ťažko popisuje, nieto zo‐
brazuje, no napriek tomu ma svojou
štúdiou a projektom dokázala priviesť
k novým poznatkom. Otvára nové mož‐
nosti zobrazovania aj tak neuchopiteľ‐

ných a nejednoznačných otázok, ako je
vnútorné prežívanie bez toho, aby
skĺzala ku gýčovému zobrazovaniu
alebo prvoplánovým manifestáciám.
Viac nemienim prezrádzať – knižku
odporúčam naozaj každému. Obe
publikácie sa dajú zakúpiť v anglickom
jazyku na autorkinej stránke
www.lindazhengova.com.
Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

fotonoviny

V rokoch 2011-2017 (projekt portretp‐
rowincji.pl), navštívili približne 600 –
700 miest po celom Poľsku, ktoré však
nemali viac ako 30 tisíc obyvateľov.
Kniha je nádherne vydanie fotoalbu‐
mu v tradičnej forme. Jej integrálnou
súčasťou sú texty – príbehy hrdinov.
Autorka textov reportáži Katarzyna
Dędek, dáva slovo svojim hrdinom
a dokumentárne príbehy majú často
formu cestovateľského denníka. Do
knihy bolo vybraných 152 snímok
z niekoľko tisíc fotografii nasní‐
maných 35 mm objektívom, ale sú tu
i veľkoformátové čiernobiele analógo‐
vé zábery (4x5).
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Bratislava, Petzval-klubu, Naturfre‐
unde (Socio–foto) a českých fotoklu‐
bov. Dohodnutá bola prezentácia
ukážok zo Školy umeleckých remesiel
(ŠUR). Pre začiatočníkov a váhavých
fotoamatérov zorganizoval fotoklub
YMCA seminár na tému „ako zväčšo‐
vať na výstavu Slovensko vo foto‐
grafii“.

ZDRUŽENIE FOTOGRAFOV
AMATÉROV YMCA/KSTL
Štyri meritórne výstavy v dvoch dekádach, v dvoch rozdielnych republikách

Združenie fotografov amatérov YMCA
Bratislava sa stalo v prvej polovici 30.
rokov najsilnejším fotoklubom na
Slovensku. Nadobudlo charakter
metodického a organizačného celku,
schopného zastrešiť celorepublikové
podujatia. Výber štyroch zásadných
podujatí reflektuje dve rôzne mentali‐
ty obdobia rokov 1933 – 1943, v ktorých
sa utvárala paradigma vývoja sloven‐
skej amatérskej fotografie. Prítomné
politické rozhranie vzniku Česko‐
slovenska (1918), jeho rozdelenie a ná‐
sledný vznik Slovenského štátu (1939),
temperoval vzájomné vzťahy Čechov
a Slovákov, ale aj vášnivú diskusiu
o vizuálnom jazyku fotografie (aka‐
demismus verzus moderna / umelecká
versus turistická fotografia), ktoré sa
prenášali do života fotoamatéra na
rôznych úrovniach a rôznymi sché‐
mami determinovali výstavnú činnosť
– spôsob výberu diel na výstavy, oča‐
kávaného oceňovania a (ne)akceptácie
kultúrnych „politík“ v systéme dvoch
rozdielnych štátov.
I. Slovenská krajinská výstava
v Bratislave, 1934
Na jeseň 1933 sa vytvoril prípravný vý‐
bor na prerokovanie I. Slovenskej kra‐
jinskej výstavy v Bratislave so Zväzom
Čsl. K.F.A. a vedením mesta Brati‐
slavy. Vo februári 1934 požiadal príp‐
ravný výbor (Miloš Jurkovič, YMCA
Bratislava a Stanislav Štefan, K.F.A.
Bratislava) starostu Vladimíra Krnu
o „protektorát“ nad výstavou. List bol
dobre argumentačne zostavený, zdô‐
razňoval zodpovednosť najpočetnej‐
šieho bratislavského fotoklubu za vý‐
voj amatérskej fotografie na Sloven‐
sku: „...bratislavským klubom pripa‐
dol zodpovedný úkol, lebo delegátov
105-tich klubov vo "Sväzu" sdružených
treba ukázať, že Slovensko a Bratislava
boli dosiaľ opomíjané neprávom. (...)
Kým je vo "Sväzu" sdružených 106 klu‐
bov, na Slovensko ich pripadá len 9.
a kým všetkých členov výš uvedených
klubov je 5.600, pripadá ich na Sloven‐
sko len asi 300.“
Slávnostné otvorenie výstavy sa
uskutočnilo 1. apríla 1934 v priestoroch
Zemědelského múzea (SNM). Príhovo‐
ry predniesli predstavitelia štátu, mes‐
ta a Zväzu Čsl. K.F.A. – Jozef Országh,
krajinský prezident, Josef Šnejdárek,
armádny generál a Dr. Vladimír Krno,
starosta Bratislavy. Jaroslav Krupka
v úvodnom prejave poďakoval za zväz
hosťom za priateľské privítanie a v od‐
bornom duchu poukázal na dôležitosť
fotografie pre národné vzdelanie so
symbolickou otázkou „Prečo foto‐
grafujeme?“ Za usporiadateľov úvodné
slovo predniesol Miloš Jurkovič, ktorý
vo svojej „invitácii“ zdôraznil: „..foto‐
amatérstvo má na Slovensku za sebou
vyše 10. ročnú minulosť neorganizova‐
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nej práce. Teraz sa podarilo túto rozt‐
rúsenú činnosť v celistvý prehľad or‐
ganizovať v rámci tejto výstavy. Z toh‐
to hľadiska je výstava historického vý‐
znamu a od tohto začiatočného bodu
treba nám ďalej pozorovať vývoj foto‐
grafického umenia na Slovensku. Od
tých čias, ako Moholy-Nagy a po ňom
ďalší iní poukazovali na umelecké
možnosti čierno-šedo-bielych kompo‐
zícií, musíme hovoriť o zvláštnom
foto-umení“.
Výstavu vďaka mediálnej podpore
a vysokej návštevnosti museli organi‐
zátori predĺžiť až do 22. apríla 1934.
V dennej tlači vyšli pochvalné, ale aj
rozporuplné ohlasy. Slovenský denník
vyzdvihol práce: J. Dreuschucha /ČsK‐
FA Bratislava/, olejové tlače, Jiřího
Jeníčka, Z. Kassaiho, Čeňku Voštu /
Košice/, Miloša Dohnányho /YMCA
Bratislava/. Denník Grenzbote hod‐
notil kladne portréty od Juraja Coli‐
násyho, olejotlače od J. Dreuschucha,
avantgardný prístup Miloša Dohnány‐
ho (Dve vázy), Františka Krála (Oro‐
sené sklo) a Jaroslava Horáka (Jeseň).
Denník Slovák v „chladnej“ recenzii vy‐
čítal výstave množstvo portrétov
a negatívnej retuše. Ako príklad „ne‐
vkusu“ spomenul zimnú krajinu
s neretušovanými papršlekmi slnka.
Kritike sa nevyhol tradičný „ymkársky“
spôsob hodnotenia fotografií, pone‐
chaný na voľbu pléna: „...Krajinská vý‐
stava týmto aktom v porovnaní s vý‐
stavou Petzwal-klubu, (prebiehala
v tom istom čase), stratila dôstojnosť
a spoločenskú prestíž.“ Vo svetle
romantizmu videl výstavu recenzent
z denníka Slovenská politika: „Prvú
slovenskú výstavu s radosťou vítame,
ale nech mi nikto nerobí výčitky, keď
výstavu doanalyzujeme nielen v jej
kladných hodnotách, ale i v jej nedos‐
tatkoch. (...) Takmer celý materiál vý‐
stavy skrsol v poňatí romantizmu.
Milé krajinky, kvitnúce stromy, idylic‐
ké jazierka, sneh, domky, zvádzali do
emócie väčšinu vystavujúcich.“
Formálne zhrnutie s popisom foto‐
grafií a mien priniesol Fotografický
obzor: „Účastníci (...) v Bratislavě měli
velmi dobrou příležitost shlédnouti
a oceniti výstavu slovenských autorů,
uspořádanou oběma domácími kluby
.Ve třech prostorných výstavních míst‐
nostech, dobře osvětlených, zavěšeno
bylo podle katalogu 200 fotografických
obrazů, z největší části bromů, něco
obrazů na papírech plynových a asi 10
olejových přetisků.“
Jubilejná putovná výstava „Slovensko
vo fotografii“ 8. členská výstava „Stará
a nová Bratislava“
Signifikantným pre Jubilejnú výstavu
Slovensko vo fotografii sa stalo obdo‐

Patronát nad výstavou prevzala Rada
mesta Bratislavy a Zväz Čsl. K.F.A.
Okrem Bratislavy sa výstavy zúčastni‐
li kluby z Bardejova, Fiľakova, Nového
Smokovca, Piešťan, Ružomberka, Ta‐
transkej Lomnice, Trenčína a Žiliny.
Z českých a moravských klubov boli
zastúpení len traja autori (Josef
Mikulka z Olomouca a dvaja nezaz‐
namenaní autori). Napriek prvomájo‐
vým oslavám, ktoré prebiehali para‐
lelne s otvorením výstavy (1.5.–
15.5.1938), mala vernisáž výstavy re‐
prezentatívne zastúpenie. Úvodné
slovo predniesol Miloš Jurkovič na
tému amatérska fotografia na Sloven‐
sku. V príhovore jasne zaznel kontext
bilancie celého uplynulého obdobia.
Výstavu odborne zhodnotil starosta
Čsl. K.F.A. Karol Jičínsky. Na záver ot‐
vorenia vystúpil so slávnostným
príhovorom k všetkým pozvaným
hosťom predseda organizácie YMCA
Jozef Zemánek, hlavný radca. Zdôraz‐
nil nezištnú prácu fotoamatérov pri
zaznamenávaní neznámych a starších
urbárnych štvrtí, ktoré podstúpili sa‐
náciu pre rozvoj modernej Bratislavy.
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bie v ktorom sa výstava uskutočnila,
máj 1938. Fotoklub mal za sebou šesť
úspešných členských výstav a jednu
celoslovenskú výstavu. Miloš Dohnány
sa stal redaktorom Fotografického ob‐
zoru a členom výkonného výboru
Zväzu. Vo februári 1938 vyšlo Sloven‐
ské číslo Fotografického obzoru. Všet‐
ky tieto skutočnosti umožňovali fotok‐
lubu YMCA pozitívne uvažovať o
nádejnom vývoji slovenskej amatérskej
fotografie.
Jubilejná výstava spojená s 8. členskou
výstavou fotoklubu YMCA (Stará
a nová Bratislava) sa stala druhým
najväčším projektom fotoklubu
YMCA. Rok 1938 predostrel ťaživú
otázku možného politického vývoja
v Československu. Výstava predpo‐
kladala kontinuitu v témach moder‐
ny, ktoré boli súčasťou krajinskej vý‐
stavy. Nakoniec sa presadil príklon
k interpretácii slovenských folklór‐
nych a prírodných motívov. Miloš Do‐

hnány uverejnil v médiách viacero
správ všetkým fotoamatérom na
Slovensku: „...Dvadsiate výročie sa‐
mostatnosti Česko- slovenskej repub‐
liky zaväzuje každého občana, aby
složil svoje účty aspoň pred svojím
vlastným svedomím, (...) Ak máme
dôstojne reprezentovať krásy sloven‐
skej krajiny, voláme touto cestou všet‐
kých, čo fotografujú a majú vhodné
fotografie zo Slovenska k spolupráci.“
Podobne Antonín Matejka uverejnil
v časopise Ruch výzvu na pripravova‐
nú (od roku 1936) 8. členskú výstavu:
„Fotoamatéri všimli ste si, ako sa to‐
hoto roku zmenil vzhľad Bratislavy?
Koľko zrúcaných domkov vyrástlo
v nové a moderné paláce! (...) Dajte sa
do práce a zachycujte všetko, čoho sa
v dohľadnej dobe dotkne krompáč
robotníka.“
Dôležitou otázkou bolo prerokovanie
predbežnej účasti všetkých štyroch
bratislavských fotoklubov: K.F.A.

Výstava mala veľký mediálny ohlas čo
dokazovala zverejnená štatistika po‐
čtu divákov, presahujúca číslo 2000.
Kladné recenzie priniesli Lidové
Noviny, České slovo, Azet, Zem,
Národnie Noviny, Slovenský denník,
Slovenský hlas, Grenzbote a Pressbur‐
ger Zeitung. Nepriaznivú kritiku na‐
písal len Magyar Ujság. Karel Jičínsky
v recenzii poznamenal: „Bratislava
pořádala výstavu za účasti členů os‐
tatních klubů slovenských, vedeckých
ústavů města Bratislavy, členů brati‐
slavského německého Petzval-Klubu
a německého turistického spolku Na‐
tur-Freunde. (...) Její poslání a prog‐
ram jest propagace amatérské foto‐
grafie na Slovensku. V zemi, které
přímo hýří přírodními krásami, do‐
klady lidového uměleckého cítěni. (...)
Velmi pěkné jest zachycena stará
Bratislava, hlavní město Slovenska
úžasně rychle mění svou tvářnost.
(...) Bohatě jest zastoupena slovenská
krajina, staré lidové stavby, hrady
a zámky, lidový kroj i typy slovenské‐
ho lidu.“
Za súbor fotografií boli ocenení: Miloš
Dohnány „Chalúpka v Ždiari“ a in‐
frafotografia „Skupina Ďumbiera“, Jo‐
zef Cincík „Z Devína“. Štefan Chmu‐
lík vystavoval kolekciu slovenských
hradov, výrazný bol poetický záber
„Hrad Strečno“. František Kráľ tradič‐
ne prezentoval folklór „Kroj z La‐
mača“. Z Malíkovej kolekcie vynikal
záber „Chaty pod sedlom Váhy“. Im‐
presiu veľhôr zvýrazňovala dobre
riešená kompozícia a expresívne

fotonoviny

osvetlenie krajiny. Antonín Matějka
vystavil diagonálne komponovaný
detail z Hurbanovho námestia – Ob‐
chod u Palenera.
Prvá celoslovenská súťaž Fotozboru
KSTL
O myšlienke Celoslovenskej súťaže
o najkrajšiu fotografiu Slovenska sa
uvažovalo už na ustanovujúcej schô‐
dzi Fotozboru KSTL (1939). Konkrétnu
podobu nadobudla po jarných zasad‐
nutiach (1941). Vedenie malo pred‐
stavu mohutnej propagačnej kampa‐
ne vo všetkých dostupných médiách.
Prostredníctvom regionálnych fotos‐
kupín oslovilo okrem skúsených auto‐
rov aj začiatočníkov a neorganizova‐
ných fotoamatérov. Výzvu na pre‐
konanie tradičnej letargie sloven‐
ských fotoamatérov upozornil
„ohnivý“ článok Ľudovíta Benického
v Krásach Slovenska: „...(treba) zobu‐
diť všetkých amatérov z hlbokého
spánku, (...) my, starší fotoamatéri,
ako roztratené ovečky ktorí sme po‐
sielávali svoje obrázky na rozličné vý‐
stavy, do rozličných časopisov iných
národov — lebo sme nemali svojej
vlastnej strechy, vieme, čo to zname‐
ná, (...) zdokonaľovať sa ďalej.“
Napriek cielenej propagácii sa termín
uzávierky súťaže musel trikrát posú‐
vať. Z apríla na august (31. 8. 1941),
tretí krát až na október ( 31. 10 1941).
Šesťčlennú porotu súťaže Fotozboru
KSTL tvorili: Ladislav Kožehuba,
Eugen Fodor, riaditeľ cestovného ru‐
chu, Miloš Jurkovič, riaditeľ Sloven‐
ského múzea, L. Bugár, náčelník foto‐
skupiny KSTL Šimonovany, Ján Tatár,
náčelník fotoskupiny KSTL Považská
Bystrica a Miloš Dohnány, člen pred‐
sedníctva Fotozboru KSTL. Dohnány
prezentoval pred porotou štatistické
údaje o počte autorov a zaslaných
fotografií: „...do 31. X. 1941 došlo 2242
obrázkov od 219 autorov z celého

Slovenska.“ Výsledky celoslovenskej
súťaže potvrdili veľkú účasť autorov
z Bratislavy. Recenzie s uvedením
všetkých ocenených priniesli časopisy
Náš film, Krásy Slovenska a Slovenský
magazín.
Precíznu štatistiku zo súťaže zostavil
Miloš Dohnány, ktorý reagoval na ne‐
spokojnosť Ladislava Galocha (Bar‐
dejov) na spôsob rozdelenia cien. Do‐
hnány argumentoval tabuľkou so zo‐
znamom všetkých fotoklubov, percen‐
tuálnym zastúpením autorov a na‐
koniec presnými údajmi o ocenených,
ktoré určili priemer počtu ocenených
na každú jednu fotoskupinu. Miloš
Dohnány napriek sťažnostiam obha‐
joval výsledok súťaže: „...Slovensko
má dosť vyspelých amatérov, ktorí sú
akoby priamo predurčení k tomu, aby
sa stali zakladateľmi nových fotos‐
kupín KSTL, vzornými vychovateľmi
a učiteľmi budúcich obosielateľov
sborových a medzinárodných súťaží.“
Prvá celoslovenská súťaž predstavila
slovenskej verejnosti v exponovanom
čase vojnového konfliktu dve polohy
organizovaného hnutia fotoamatérov.
Prvú, ktorá predstavila autonómny
tvorivý a organizačný potenciál vedú‐
cich osobností slovenských foto‐
amatérov, druhú, ktorá poukázala
na limity slovenského fotoamatéra,
ideovo–politického zacyklenia v cen‐
zúre (tzv. turistickej fotografii). Zdô‐
vodnila proces dobiehania Európy
v chápaní funkcie kultúrnej politiky,
umenovedy, estetiky vizuálneho jazy‐
ka, výberu tém a spôsobu interpretá‐
cie a skúmania samotného média
fotografie.
Celoštátna výstava fotografií Fotos‐
kupiny KSTL (Bratislava, Zvolen, Ru‐
žomberok)
Rozsiahly výstavný projekt Celoštát‐
nej výstavy predstavila Fotoskupina

KSTL bratislavskej verejnosti na jeseň
1943. Koncept pripomínal celorepubli‐
kové výstavy: I. Krajinskú výstavu
(1934) a Jubilejnú výstavu Slovensko vo
fotografii (1938). O výstave sa začalo
uvažovať v júni 1942. Podmienkou
a vstupenkou na výstavu mal byť vý‐
stavný formát 50x60 cm (na tú dobu
veľmi ambiciózna podmienka). Ter‐
mín výstavy sa tradične menil, z na‐
vrhovaného októbra 1942 sa posunula
výstava na jeseň 1943. Jedným z dôvo‐
dov bolo hľadanie dôstojných výstav‐
ných priestorov.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 3. ok‐
tóbra 1943 pod arkádami Hygienické‐
ho múzea v Bratislave (bývalé Štefáni‐
kove kasárne, v súčasnosti Slovenská
národná galéria). Výstavu charakteri‐
zovala rôznorodosť žánrov, formátov
a techniky spracovania fotografií.
Okrem preferovanej národopisnej –
turistickej fotografie, boli na výstave
zastúpené aj modernisticky poňaté
témy objektov, portrétov a krajiny. Ján
Behárka zaujal záberom „Dôležitá
porada“, netradičným uhlom záberu
z vtáčej perspektívy zdôraznil rytmi‐
ku línii schodov, čistotu kompozície
dvojice detí s výraznou kresbou svetla
a tieňa. Tajomstvo detského sveta
s vtipným kontextom prezentoval
Juraj Jurkovič. Štefan Tamáš vystavo‐
val niekoľko fotografií s autorsky vy‐
hraneným sociálnym kontextom
„Predmestie a Božie telo“. Štefan
Morávka vystavoval pracujúcich
robotníkov pri jazere. Avantgardný
pohľad zhora vytváral minimalistickú
štruktúru štrku s diagonálou rytmu
podvalov pod koľajnicami. Jednotlivé
postavy situované do plochy podporo‐
vala reliéfnosť protisvetla. Dramatič‐
nosť a časopriestor pohybu oblakov,
tvarovosť skalných celkov a bázeň
k prírode vystihol Viliam Malík vo
fotografiách „Tatry“ a „Demänová II.“
Miloš Dohnány prezentoval zátišie

v duchu novej vecnosti – diagonálnu
kompozíciu novín so sklenenými po‐
hármi. Protisvetlo s textúrou tieňov,
vytváralo intímnu atmosféru večera.
V arkádach múzea bolo nainštalova‐
ných 187 fotografií od 54 autorov. Vý‐
stavy sa zúčastnili fotoamatéri
z deviatich miest (Humenné, Micha‐
lovce, Piešťany, Považská Bystrica,
Senica, Trenčianské Teplice, Trenčín
a Varín). Porota udelila tri plakety
Fotozboru KSTL, šesť plakiet Fotos‐
kupiny KSTL a 17 diplomov.
Z obežníka Fotozboru KSTL (novem‐
ber 1943) vyplývalo, že po reinštalácii
výstavy vo Zvolene sa viacerým
mimobratislavským autorom nepáčil
spôsob výberu kolekcie vystavených
diel. Viliam Malík a Miloš Dohnány
reagovali na nespokojnosť v obežníku
krátkou analýzou a obhajobou Brati‐
slavčanov: „Zdôrazňujeme, že sme
všade, kde by nám mohla byť vytýka‐
ná akákoľvek zaujatosť, rozhodovanie
sme prenechali osobám podľa nášho
úsudku na to súcim. To platí jak
o prevedení výberu obrazov na vý‐
stavu, tak i o ocenení obrazov. Sám
som toto stanovisko nekompromisne
zastával, i keď teraz uznávam, že ani
toto riešenie nie je najlepším. (...)
Túto zásadu sme bezpodmienečne
dodržali, i keď ona bola na úkor
predovšetkým bratislavských vystavo‐
vateľov a to len preto, aby nám nik ne‐
mohol hodiť do očú, že sme si povy‐
stavovali len svoje obrazy. A predsa sa
i to stalo.“ Po premiére výstavu rein‐
štalovali vo Zvolene a Ružomberku.
V obidvoch mestách doplnili výstavu
práce autorov z miestnych fotoskupín
KSTL.
K problému s pravidlami výberu vý‐
stavných diel sa pridružili problémy
s udeľovaním veľkého počtu
cien, diplomov a plakiet. Každá fotos‐
kupina sa snažila členskú výstavu

„povýšiť“ na celoštátne podujatie. Vá‐
šeň udeľovania čím väčšieho počtu
cien a diplomov pôsobila kontra‐
produktívne. Vyskytli sa prípady vý‐
stav, kedy komisia udelila diplomy
polovičke vystavujúcich, niekedy všet‐
kým autorom. Príklad takéhoto oce‐
ňovania sa vyskytol práve na členskej
výstave Fotoskupiny KSTL v Ružom‐
berku, ktorá bola súčasťou celoštátnej
výstavy (1943). Z 30 vystavujúcich au‐
torov bolo ocenených až 16. Problém
s neprimeraným rozdávaním diplo‐
mov sa nakoniec vyriešil v roku 1945
(1.1.1945). Vedenie Fotozboru KSTL
prijalo návrh Jána Halašu z Trenčína:
„...oceňovať obrazy na výstavách bude
iba Fotozbor KSTL, a to najviac troma
cenami alebo diplomami (plaketa‐
mi)“.
Jozef Sedlák,
fotograf a pedagóg

Článok je výberom z pripravovanej
knižnej publikácie „Združenie foto‐
grafov amatérov YMCA (KSTL) Brati‐
slava“. Výskum a realizáciu textovej
reflexie formou štipendia z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Vysvetlivky:
■ Z.F.A. YMCA – Združenie foto‐
grafov amatérov YMCA
■ SČSKFA – Svaz československých
klubov fotografov amatérov
■ F. O. – Fotografický obzor
■ ČSR – Československá republika
■ SNM – Slovenské národné múze‐
um
■ YMCA – Kresťanská organizácia
mužov (Young men’s Christian As‐
sociation)
■ KSTL – Klub slovenských turistov
a lyžiarov

Vážení priatelia,
Občianske združenie FOTOFO, ktoré je súčasťou Stredoeurópskeho domu
fotografie v Bratislave sa obracia s prosbou o pomoc na Vás vašich známych
a širokú verejnosť.
V týchto dňoch pripravujeme rozsiahlu
publikáciu o Združení fotografov
amatérov YMCA, ktoré vyvíjalo svoju
činnosť dve desaťročia pod organizáci‐
ou YMCA Bratislava. Touto cestou by
sme vás chceli vyzvať, ak máte nejaké
staré fotografie z budovy (exteriéru, in‐
teriéru budovy YMCA, knižnice,
chodieb, kotolne, prednáškových miest‐
ností , fotografickej činnosti, športu
a pod.), aby ste nás láskavo kontaktovali
na dole uvedených číslach (mailoch).
Vzhľadom na fakt, že celý archív brati‐
slavskej YMCA bol počas vojny zničený,
snažíme sa pripravovanú publikáciu
o činnosti fotoklubu YMCA prezentovať
aj v kvalitnej dobovej obrazovej prílohe.
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Za akúkoľvek informáciu o zachova‐
ných archívnych dokumentoch, foto‐
grafiách vám vopred ďakujeme.
V prípade ponúknutých materiálov
budem postupovať zákonným spôso‐
bom podľa autorského zákona.
Vopred ďakujem a tešíme sa na vaše
prípadné reakcie.
Za spoločnosť FOTOFO:
Prof. Václav Macek, riaditeľ SEDF
Bratislava, mob: 0905266936
mail: vaclavmacek@sedf.sk
doc. Mgr. Art Jozef Sedlák, mob: 0905
317 156, mail: sedlak.jozef@post.sk
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M Ú Z E U M

F O T O G R A F I E

P R Í B E H

F O T O G R A F I E

BRATISLAVA A FOTOGRAFIA IX.

PRÍBEH FOTOGRAFIE Z DEPOZITU
MÚZEA FOTOGRAFIE:

Fotografické procesy
Len málo umeleckých disciplín je tak
úzko spätých s vedecko-technickým
pokrokom ako práve fotografia. Tak
ako aj dnes musia profesionálni foto‐
grafi neustále sledovať technologické
inovácie, investovať do novej tech‐
niky, počítačových programov a rôz‐
neho vybavenia, nie inak tomu bolo aj
v minulosti. Na počiatku vývoja foto‐
grafie bolo prirodzene technické vy‐
bavenie mimoriadne nákladné,
okrem toho boli prvé procesy tak
technicky náročné na vyhotovenie, že
nie každý mal schopnosti ich realizo‐
vať a tak profesionálnemu (umelecké‐
mu) fotografovi nestačilo iba finančné
zabezpečenie, výtvarné nadanie
a podnikateľský duch, ale musel mať
aj isté “alchymistické” predpoklady. Aj
napriek tomu, v druhej polovici 19.
storočia, vzniklo (ale aj zaniklo)
v Bratislave pomerne veľké množstvo
ateliérov. Na stúpajúcu krivku počtu
ateliérov mala samozrejme vplyv do‐
stupnosť fotografickej techniky, ako aj
klesajúca náročnosť zvládnutia foto‐
grafických procesov.
Prví fotografi, ktorí už v 50. rokoch
19. storočia vybudovali v Bratislave
prvé stále fotoateliéry, vyhotovovali
ešte fotografie technikou dagerotypie,
resp. talbotypie (tzv. slaný papier). Ta‐
kýmito fotografmi boli napríklad Fe‐
rencz Abrahamovits (jeho dagerotypie
sú v zbierkach Albertiny vo Viedni),
alebo Eduard Kozics. Dagerotypický

Ferencz Abrahamovits: portrét dievčaťa
s králikom | Slaný papier | Okolo 1857

obraz bol stranovo prevrátený nega‐
tív, ktorý vznikal na vyleštenej
medenej platni pokrytej striebrom.
Táto platňa bola lesklá ako zrkadlo
a iba pod určitým uhlom (ideálne, keď
sa v ňom odrážalo tmavé pozadie) sa
negatív javil ako pozitív. Súbežne
s Daguerreovým bádaním pracoval
Angličan Henry Fox Talbot na tech‐
nike vytvorenia fotografického obrazu
(negatívu) na papieri, ktorý si dal
v roku 1841 patentovať. Kalotypia (tal‐
botypia) narozdiel od dagerotypie
umožňovala vytvoriť negatív na tzv.
slanom papieri, ktorý sa dal následne
kopírovať. Vznikol tak prvý systém
negatív – pozitív. Máme dôkazy
o tom, že touto technikou pracoval aj
Eduard Kozics (Skupinový portrét
rodiny Wittmanovej), dokonca aj
snímka, ktorá je považovaná za naj‐
staršiu slovenskú fotografiu – pohľad
na hrad z Kapucínskej ulice od ne‐
známeho autora je vyhotovená touto
technikou.
Veľký zlom nastal v 50. rokoch 19.
storočia, kedy bol uvedený tzv. koló‐
diový negatív. Ten umožňoval vytvo‐
riť negatívny obraz na sklenenej
platni, takže umožnil jeho nekoneč‐
né kopírovanie na pozitívny mate‐
riál. Nevýhodou tzv. mokrého koló‐
diového procesu bolo, že scitlivenie
platne pred fotografovaním, aj ná‐
sledné vyvolanie a ustálenie bolo
technicky pomerne náročné a bolo

Ferotypia

Reklama ateliéru Vojtecha Mindsentyho | kde sú uvedené všetky techniky a žánre | ktoré ponúkal. Okrem
iného aj techniky ušľachtilých tlačí ako platinotypia | gumotlač | alebo pigmentová tlač. Pressburger
Wegweiser | 1906
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Reklama fotoateliéru Samuela Friedla, ktorý ponúkal na predaj aj fotografickú techniku a príslušenstvo.
Záujemcom dokonca sľuboval bezplatné zaškolenie. Pressburger Wegweiser | 1894

Ateliér Vojtech Mindszenty: portrét staršej ženy | Gumotlač | 1936

ich nutné vykonať veľmi rýchlo
pred, resp. po fotografovaní. V ateli‐
éri to nepredstavovalo až taký prob‐
lém, ale pri fotografovaní v teréne
bolo nutné so sebou nosiť prakticky
celú tmavú komoru. Dá sa predpo‐
kladať, že všetci fotografi, ktorí pô‐
sobili v Bratislave, používali tento
proces až do polovice 70. rokov 19.
storočia. Treba si totiž uvedomiť, že
tieto nové technológie sa nedostali
hneď na druhý deň po ich patento‐
vaní na pulty predajní. Kým sa stali
dostupnými na našom území, moh‐
lo ubehnúť aj niekoľko rokov.
Revolučným objavom, ktorý radikál‐
ne ovplyvnil vývoj vo fotografii
a spôsobil jeho postupné rozšírenie
medzi čoraz viac záujemcov, bolo
zavedenie tzv. suchých želatínových
dosiek v roku 1871. Oproti mokrým
doskám bolo možné si materiál pri‐
praviť v predstihu, vložiť do špeciál‐
nych kaziet a po naexponovaní sa
nemusel rýchlo vyvolať. Tento
moment veľmi zjednodušil nielen
prácu v ateliéri, ale hlavne v teréne.
Postupne sa želatínové dosky začali
sériovo vyrábať a od 80. rokov 19.
storočia sa stali bežne dostupný m
materiálom a na trhu zotrvali až do
50. rokov 20. storočia, kedy ešte
pretrvávalo ich používanie najmä
pri veľkoformátový ch ateliérových
kamerách.
Bratislavskí fotografi si pravdepodob‐
ne spočiatku kupovali materiál v blíz‐
kej Viedni, resp. v Budapešti, prípad‐
ne si ho nechávali doviezť. Prvé ob‐
chody s fotografickou technikou sa
v Bratislave objavujú až na prelome
19. a 20. storočia. Jednými z prvých
predajní, ktoré vo svojom sortimente
ponúkali aj fotografickú chémiu, boli
drogérie Gusztáva Dürmayera a Fe‐
rencza Pohla na Panskej ulici. Postup‐
ne tento tovar, ako aj fotografické prí‐
stroje spolu so službami vyvolávania
negatívov a zväčšovania fotografií,

Ateliér Kozics: kolorovaný portrét dámy | 1906

ponúkali aj niektorí fotografi. Takými
boli napríklad Karol Körper, alebo Sa‐
muel Friedl.
Najčastejším spôsobom vyhotovenia
pozitívov zo sklených dosiek bolo
ich kopírovanie, neskôr aj zväčšova‐
nie na albumínový papier. Tento
materiál bol veľmi populárny, po‐
stupne ho začali nahradzovať koló‐
diové papiere, ale už v 80. rokoch 19.
storočia ich kompletne vytlačili
strieborno-želatinové materiály. Na
ich princípe fungujú aj dodnes vyrá‐
bané a používané čierno-biele
bromostrieborné fotografické papiere.
Za spomenutie stojí aj veľmi špeci‐
fická technológia ferotypie, ktorú
väčšinou používali jarmoční “putov‐
ní” fotografi. Obraz vznikal na

tmavom pliešku a keďže bola táto
technológia časovo nenáročná a fi‐
nančne dostupná, mohli si ju dovoliť
aj menej majetné vrstvy. Väčšinou
boli autori ferotypií anonymní a za‐
tiaľ neexistujú doklady, že by nie‐
ktorý bratislavský ateliér vyhotovo‐
val fotografie touto technológiou.

detailov sa vykonávala retuš priamo na
sklenú dosku, v obľube bolo aj koloro‐
vanie pozitívov. Na tieto úkony boli vo
väčších ateliéroch zamestnaní špe‐
cialisti – retušéri, ktorí mali väčšinou
maliarske vzdelanie a dokázali robiť
s negatívnym aj pozitívnym obrazom
doslova zázraky.
V prvej polovici 20. storočia sa medzi
fotoamatérmi, ale aj profesionálnymi
fotografmi stalo populárne používanie
tzv. ušľachtilých tlačí, ako napríklad

gumotlač, uhľotlač, alebo platinotypia.
Asi najväčšiu škálu týchto techník
ponúkal ateliér Vojtecha Mindszenty‐
ho, ktorý sídlil v dodnes stojacom
dome na Jesenského ulici číslo 2. Je
zaujímavé, ako sa fotografia, aj vply‐
vom módnych trendov ovplyvnených
secesiou, oblúkom na istý čas vrátila
od dokonale reálneho zobrazenia nas‐
päť k navodeniu dojmu maľby.
Martin Kleibl
kurátor Múzea fotografie

Eduard Kozics experimentoval s fa‐
rebnými úpravami fotografií, už v 60.
rokoch 19. storočia vyhotovoval tzv.
chromofotografie a v roku 1878 si dal
dokonca patentovať svoj vynález
chromofotografie na plátne. Jeho ate‐
liér ponúkal možnosti prenosu foto‐
grafického obrazu na porcelán, email,
sklo či kožu.
Na prekrytie chýb, prípadne aj zvýraz‐
nenie alebo dokreslenie niektorých

Ľubo Stacho: Slovensko – tajomná a spirituálna krajina (diptych) | 2000/2007
Inzerát drogérie Gusztáva Dürmayera | ktorý ponúkal aj fotografické prístroje a chemikálie. Pressburger
Wegweiser | 1902

Vybavenie pre dagerotypiu

Karol Körper ponúkal popri svojich službách portrétneho a krajinárskeho fotografa aj zväčšovanie
fotografií a možnosť zakúpiť si fotografické vybavenie. Pressburger Wegweiser | 1905

Krabička s bromo-striebornými želatinovými sklenými doskami

fotonoviny
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Slovensko je krajinou na hranici
východnej (byzantskej) a západnej
(katolícko-protestantskej) Európy.
Práve na tomto území dochádza
k premiešavaniu západného prag‐
matizmu s východnou spiritualitou
a mystikou. O tejto jedinečnosti
nášho územia je aj môj projekt dipty‐
chov Slovensko – tajomná a spiritu‐
álna krajina (2000 – 2007). Každá
fotografia v diptychu nesie svoju
správu, ale zároveň spojením dvoch
fotografií vzniká nové metaforické
posolstvo. Toto „tiché napätie“ cítiť
kdesi nad obrazom, kde sa zmieša‐
vajú energie oboch fotografií.
V tomto spojení ma zaujímajú for‐
málne a obsahové protiklady, ale aj
podobnosti v rôznych formách, ktoré
sa dajú vizuálne vyjadriť. Zacitujem
slová, ktoré napísala o mojej torbe
v tejto súvislosti kurátorka a ume‐

lecká riaditeľka FotoFest Houston
(Texas) Wendy Watriss: „Tvorba Ľuba
Stacha je ako vizuálna symfonická
báseň o čase a kultúre. Jeho obrazy
majú viaceré vrstvy významov
a metafor, týkajúce sa tak časovej ako
aj duchovnej skúsenosti. Niektoré
jeho obrazy stoja osve, ako historické
metafory, iné vo dvojiciach s bežnými
predmetmi, ktoré nadobúdajú nový,
nezvyčajný význam. Mnohé zo
Stachových obrazov vyvolávajú
prchavý dojem; pôsobia, ako keby sa
vznášali vo vzduchu. Iné zas stoja
oboma nohami pevne na zemi a pri‐
pomínajú nám, že sme súčasťou
merateľného času a merateľnej
skúsenosti. Jeho vášeň a kreativita je
jedinečná.“
Diptych chlapcov, ktorí ťahajú za laná
zvonov v malom drevenom gréckoka‐

tolíckom kostolíku v obci Uličské
Krivé na slovensko-ukrajinskej
hranici vznikol počas tvorivej dielne
SLOVENSKO ateliéru ALF Katedry
fotografie a nových médií VŠVU
v roku 2005. Dielne sa vtedy zúčast‐
nila holandská študentka Illah van
Oijen, Angličan Alex Hunter a zo
slovenských študentov napríklad
Boris Németh, Martin Ilčík, Jarmila
Uhlíková, Martin Kleibl.
Ohňom ožiarený letiaci balón som
nafotil na festivale Pohoda na tren‐
čianskom letisku. Diptych je napl‐
nený detskou hravosťou, vtipom,
odkazom na archetyp, ale aj uvedo‐
mením si našej pominuteľnosti.
Ľubo Stacho
fotograf a pedagóg
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K A L E N D Á R I U M

BANSKÁ
BYSTRICA
STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA
PRETÓRIUM
Námestie Š. Moyzesa 58
30. 4. 2021
Ján Viazanička: Krajina stredu
kurátorka: Zuzana Leškanič
Majlingová

BANSKÁ
ŠTIAVNICA
HÁJOVŇA
kultúrno – turistické centrum
Nad rozgrundom 1
1. 5. – 3. 6. 2021
Andrej Vanga: Príroda
kurátor: Ján Viazanička

BRATISLAVA
STREDOEURÓPSKY DOM
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4
GALÉRIA MARTINA
MARTINČEKA
25. 4. 2021
Alex Levac (IZR): Paparazzi
anonymných
kurátor: Nir Yeshayahu

25.4. 2021
Gérard Rancinan (FR): Portréty umelcov
kurátorka: Caroline Gaudriault
25. 4. 2021
Palo Macho, Jana Hojstričová:
Neustále situácie
kurátorka: Katarína Bajcurová
MÚZEUM FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

28. 4. – 30. 5. 2021
Miloš Karásek: Samovrava

30. 6. 2021
Janka Blaško Križanová: Ambrotypy
z Krásnej Hôrky
výskum, identifikácia, reštaurovanie
kurátorka: Bohunka Koklesová

2. 6. – 4. 7. 2021
Robert Bielik
kurátor: Juraj Mojžiš

PREŠOV

GALÉRIA PROFIL
25. 4. 2021
Michal Vasiľ: Na pomedzí
kurátor: Juraj Figura
28. 4. – 30. 5. 2021
Vasil Stanko: Rodinný portrét
kurátor: Josef Moucha

FOTOGRAFICKÉ DENNÉ
TÁBORY PRE DETI 2021

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA
Hlavná 51
30.4.
Arkadiusz Gola (PL): Čiernobiela zem
kurátori: Vladimír Birgus, Michal Sza‐
last

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

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA
Zimná 46

Andrej Vanga | Príroda

6. 6. 2021
Jozef Sedlák – Fotografická eschatológia
kurátorka: Lucia Benická

jún 2021 – júl 2022
Matej Hakár: Otvorené
Kurátor: Ján Viazanička
5. 6. – 4. 7. 2021
Ján Holkup: Posedy
kurátor: Ján Viazanička

Jindřich Štreit |fotograf, pedagóg |Vasil Stanko |
2018

2. – 30. 6. 2021
Otto Hainzl (AT): Europastrasse
kurátor: Thomas Licek

GALÉRIA STOJISKÁ
exteriérova galéria
sídlisko Drieňová
3. 4. – 30. 9. 2021
Boris Németh: Covid-19
Kurátor: Ján Viazanička

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

DANUBIANA
Vodné dielo Čuňovo

2%

VENUJTE
PODIELU
Z DANE NAŠEJ NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCII FOTOFO.
Vaše príspevky využijeme na naše aktivity, projekty
a podujatia v rámci Stredoeurópskeho domu
fotografie, festivalu Mesiac fotografie
a časopisu Fotonoviny.

Termíny 2021: každý prázdninový týždeň
Vek: 8 – 18
Cena: 120 eur
FOTOGRAFICKÝ TÁBOR
Pre deti a mládež, ktoré sa chcú bližšie zoznámiť s fotografiou. Deti
sa naučia, že základom fotografie je SVETLO, dotknú sa sveta umeleckej
i dnešnej fotografie a zistia ako sa fotografia dostane do albumu.
GRAFICKO-FOTOGRAFICKÝ TÁBOR
Pre všetkých, čo majú vzťah k vizuálnemu umeniu. Prvým krokom je foto‐
grafia, druhým je vytvoriť z nej obraz podľa vlastných predstáv, či predlohy
– tento rok, po úspechu z roku minulého, je opäť témou KOMIKS.
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.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu
nezávislej fotografickej kultúry.

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

Foto: Viliam Malík | 1942 | Zdroj: www.webumenia.sk
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fotonoviny

