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E D I T O R I Á L

Koncom minulého roka rezenovala 
diskusia ohľadom českého fotografa 
Martina Stranku, ktorého skupina 
fotografov obvinila z plagiátorstva. 
Časť jeho tvorby preberá celé motívy 
a scény Američana Gregoryho 
Crewdsona a Holanďana Erwina Olafa. 
Kritici to označujú za neetické 
kopírovanie iných autorov. Autor sa 
háji tým, že ide o poctu jeho vzorom.
Domnievam sa, že existuje veľmi  
tenká hranica medzi inšpiráciou, 
kopírovaním, prisvojením, 
apropriáciou a reinterpretáciou diela. 
Avšak, ak je autor konfrontovaný 
s kopírovaním, a odvoláva sa na 
inšpiráciu a poctu autorom, ako 
bežnému postupu pri tvorbe, nie je to 
úplne v poriadku. Navyše, ak je 
výsledok len slabým odvarom oproti 
originálnemu dielu a nemá pridanú 
hodnotu. Ak sa využíva princíp pocty 
autorovi iba v totožnom motíve, tak 
napodobňovať niekoho tvorbu je 
nezmyselné. Význam má skôr uchopiť 
iné dielo a po svojom ho z podstaty 
pretvoriť vo vlastnom štýle. 
Ďalším problematickým bodom kauzy 
je to, že Strankova výstava s názvom 
Dechem bola na jeseň 2021 

58/22
Fotonoviny

štvrťročník

číslo 1/2022

Dátum tlače:
15.02.20202

Adresa redakcie: 
FOTOFO 
Stredoeurópsky dom fotografie 
Prepoštská 4, P. O. Box 290, 
814 99 Bratislava 
IČO 30 811 911

Šéfredaktorka: 
Dorota Holubová

Redaktor: 
Nicholas Wintzler

Grafický návrh layoutu: 
Jakub Tóth, Lukáš Kollár

Dtp: Jarmila Zdráhalová

Jazyková úprava: 
Michal Deliman

Tlačiareň: 
FO ART, s. r. o. 
www.foart.sk 
Prešovská 45, 821 02Bratislava

Vydáva: 
Stredoeurópsky dom 
fotografie  –  FOTOFO

ISSN: 
1337 – 6454

Evidenčné číslo: 
EV 5793/19

Cena: 
0,50 €

Časopis z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
Fond je hlavným partnerom projektu.

N E G A T Í V - P O Z I T Í V

Napriek tomu, že som fotografka, 
málokedy hľadám inšpiráciu v samot-
ných fotografiách. Najviac ma inšpiruje 
moja vlastná cesta a svet navôkol. 
Väčšinou sú to zážitky s ľuďmi, ku 
ktorým niečo cítim, či už sú to 
momenty s mojimi blízkymi alebo len 
krátke stretnutia, ktoré sú však dosť 
dlhé na to, aby medzi mnou a tými 
druhými preskočila iskra záujmu, 
zvedavosti a obdivu. 

Najmenej mám na fotografii rada to, že 
sa v nej častokrát vyžaduje kategorizá-
cia do projektov a žánrov. Málokedy jej 
je ponechaná voľnosť, aby jednoducho 
existovala a bola vnímaná tak, ako aj 
my vnímame svet v našej každoden-
nosti. 

Encampment, Wyoming, v preklade 
Táborisko Wyoming, je fotografická 
kniha zostavená z archívu fotografky 
Lory Webb Nichols. Obsahuje však aj 
fotografie iných komunitných 
fotografov, ktoré autorka zbierala. Po 
otvorení kniha nezdržiava textom, ale 
nerušene nadväzuje na fotografiu, 
ktorá je na obale knihy. Všetky 
podstatné informácie sa nachádzajú 
vzadu, kde je možné nájsť aj záznamy 
z Nicholsovej denníkov. Fotografie sú 
sondou do života ľudí a krajiny 
vtedajšieho Wyomingu prvej polovice 
20. storočia, tesne potom, ako bol 
vyhlásený za 44. štát USA. Okrem 
inscenovaných portrétov, zátiší či 
fotografií práce alebo voľného času, tu 

Memoáre sú v mnohých prípadoch 
vrcholným dielom autora či autorky. 
Verím, že k nim patrí aj nedávno 
vydaná knižka Roky od francúzskej 
spisovateľky Annie Ernaux. Sonda do 
života osoby, s ktorou sa nikdy 
nestretneme a napriek tomu nás pustí 
do svojho sveta. O tom však majú 
autobiografické diela byť – návrat do 
pisateľovej alebo pisateľkinej minulosti 
teda nie je ničím priekopnícky. Ernaux 
však predsa len robí niečo trochu inak. 
Svoje spomienky lepí z útržkov, občas 
fotografií inokedy výstrižkov z novín, 
až máme pocit, že si prezeráme 
niekoho rodinný album. A tak, ako je to 
s väčšinou kníh, obrazov či fotiek, tie 
najživšie a najzaujímavejšie vznikajú 
v našich hlavách. Osobné rozprávanie 
o období medzi rokmi 1941 až 2006 
začína krátkymi poznámkami, obrazmi 
či zábermi, ktorými skicuje atmosféru 
na najbližších stranách. „Je to oválna 
fotografia v sépiovom odtieni, 
chránená vzorovaným priesvitným 
listom, vlepená do knižôčky so zlatým 
lemom. Pod ňou je nápis Photo-Monde, 
Ridel, Lillebone (S.Inf.re) Tel. 80. 
Polonahé batoľa so vzdorovitou 
spodnou perou a hnedými vláskami 
vyčesanými do kohútika sedí na 
vankúši uprostred vyrezávaného stola.“ 
Už tak intímna kniha sa stáva ešte 
intímnejšou, keď si uvedomíme, že 
tretia osoba, ktorá nás príbehom 
prevádza ako pozorovateľka, je predsa 
len samotnou autorkou. A my o to 
intenzívnejšie listujeme zažltnutými 
imaginárnymi fotografiami a naze-
ráme cez kľúčovú dierku stále 
uprenejšie na scény, ktoré by inak 
nášmu zraku ostali skryté.

Zuzana Fajta
antropologička a fotografka

NEGATíV-POZITíVPLAGIÁT 
ALEBO POCTA 
AUTOROM?

Where objects fall away | Raymond Meeks

Náhľad fotoknihy Encampment | Wyoming (Táborisko Wyoming) | Lora Webb Nichols

Obálka knihy Roky od Annie Ernaux

prezentovaná v prestížnej pražskej 
galérií Mánes, ktorá vystavuje 
špičkových výtvarníkov. Jeho výstavu 
údajne navštívilo dvadsaťtisíc ľudí, čo 
sa nepochybne dá považovať za veľký 
úspech. Jeho diela sa predávajú ako 
originály za niekoľko tisíc českých 
korún. Stranku počas výstavy začala 
hodnotiť odborná verejnosť, nie ako 
výborného marketéra produkujúceho 
ľúbivé pretechnizované fotky, ale ako 
umeleckého fotografa. Tu autor narazil 
do steny, keďže jeho značku umeleckí 
kritici začali hodnotiť podľa iných 
kritérií, ako je technicky dokonalá 
fotka.
Častokrát sa stáva, že kvalitné umenie 
nedostáva toľko pozornosti a slávy ako 
práca niekoho, kto skvelo ovláda 
marketing a vie sa predať. No myslím 
si, že nielen Strankova budúca tvorba, 
ale aj čas ukáže, či je jeho dielo kvalitné. 
Oproti tomu môžeme aj pri 
Strankovom diele hovoriť o dobovej 
vlne, vďaka čomu sa štýl jeho fotiek  
sa stáva trendom. 
V súčasnej portrétnej fotografií sú 
trendom pastelové farby, technicky 
dokonalé retuše, strnulé pózy figúr bez 
akýchkoľvek emócií v tvári či čisté 
pozadie. Príkladom je medzinárodná 
súťaž Hasselblad Masters Award 
a slovenské fotografky Mária Švarbová 
a Evelyn Benčičová, obe ocenené touto 
prestížnou cenou. Posledný ročník 2021 
v kategórii portrét vyhral slovenský 
fotograf Marek Wurfl, ktorého 

Som vďačná, že hlas Fotonovín si udržiava stabilnú pozíciu a napriek upadajúcej katastrofe v kultúre stále prináša priestor pre fotografickú scénu na Slovensku.  
Tentokrát som sa rozhodla osloviť tri osoby – každá z inej oblasti fotografie, pretože ma veľmi baví, ako odlišne zmýšľajú. Prinášajú pri tom krásne príbehy a inšpiráciu, 
ktorou sa rada nechám opantať. 

Kvet Nguyen
fotografka a redaktorka

Práca Raymonda Meeksa je však 
v tomto pre mňa iná. Zaujíma ho čas 
ako architektúra pamäte a dekonštruk-
cia straty, ktorá vedie k prijatiu 
skutočnosti. Jeho fotografie sú 
veľkorysé. Vyjadrujú nádej a vďačnosť 
za množstvo krásy napriek utrpeniu 
a strate. Akoby sa snažil rekonštruovať 
pamäť na ceste vpred. Nepotrebuje za 
svojou inšpiráciou cestovať do ďalekých 
krajov a obsadzovať ich vždy inými 
modelmi. Jeho vlastný dvor, susedstvo 
a rodina sú pre neho celý vesmír, 
v ktorom vie metaforicky odzrkadliť aj 
veľké spoločenské témy. Jeho práca je 
ako príbeh s otvoreným koncom. Keď 
zatvoríte jeho knihy, obrazy ostanú vo 
vašej mysli, a vy sa k nim budete mať 
vždy chuť vrátiť. 

Tereza Červenová
fotografka

môžeme nájsť aj pohľady do interiérov, 
dotvárajúce intenzívny obraz života 
z tohto obdobia. V niektorých prípa-
doch ide o veľmi intímne situácie, ktoré 
najviac odhaľujú život a problémy 
danej komunity. Za náročnou edičnou 
prácou stojí fotografka Nicole Jean Hill, 
ktorá knihu zostavila spomedzi 24-tisíc 
negatívov. Radenie fotografií je 
dynamické a nenudí. Kniha sa objavila 
v mnohých recenziách či zoznamoch 
najlepších fotokníh za rok 2021 a je 
možné dozvedieť sa o nej veľa aj na 
webe. Dokonca aj “samotná” Lora už je 
na Instagrame.

Šimon Parec 
fotograf

portfólio nájdete v tomto čísle 
Fotonovín. 
Či už sa vám takýto štýl portrétov páči 
alebo nie, jednoznačne je tento žáner 
posledných päť rokov v kurze. Som 
presvedčená, že o ďalších päť rokov to 
bude niečo iné. Martin Stranka však 
vyťahuje inšpiráciu, ktorá bola trendy 
pred dvadsiatimi rokmi. Zdá sa, že 
v našich končinách ani po dvadsiatich 
rokoch nevie bežné publikum kriticky 
odčítať, že to tu už raz bolo, čo 
spočiatku nedokázala odčítať ani 
kritika v českých médiách.
Najzábavnejšie na celej kauze je to,  
ako autor na svojom webovom blogu 
reaguje na obvinenia z plagiátorstva. 
Z jeho reakcie vyplýva, že sa v podstate 
priznáva k duplikácii totožných 
motívov, vybuduje si na tom kariéru, 
a je to pre neho v poriadku. Na záver sa 
ešte odvoláva na diplomovú prácu, 
ktorú napísal Pavel Mária Smejkal na 
ITF v roku 2009 s titulom Autor je 
mŕtvy. Nech žije umenie! Podoby 
duplicity a opakovania motvov v umení 
a fotografii. To asi hovorí za všetko.
Chcú umelci zásadne tvoriť niečo 
vlastnou hlavou alebo sa skôr zviesť na 
popularite niekoho iného a aktuálnych 
trendoch? Má význam vypočítavo tvoriť 
iba s ohľadom na marketing či konzum 
pre širokú cieľovú skupinu, napriek 
tomu, že odborná verejnosť odsúdi 
tvorbu na druhú koľaj? 
Kreativita je o tom, že neustále 
kombinujeme a spájame už existujúce 

nápady, aby sme vytvorili niečo nové. 
Chuck Berry bol v päťdesiatych rokoch 
otec rock‘n‘rollu. Skombinoval viaceré 
hudobné štýly ako blues, boogie woogie 
a country. O dvadsať rokov neskôr 
máme mnoho etablovaných rockových 
kapiel, ktoré vyzerajú a znejú veľmi 
podobne. 
Martin Stanka po tých dvadsiatich 
rokoch žiaľ nespravil nič nové a určite 
je takých ako on plný internet. Veľa 
ľudí kopírovalo a napodobňovalo už raz 
vytvorené diela. Možno ho to baví 
a môže mať úspech, ale takto nepríde 
nikdy s ničím novým, no nemusí to byť 
jeho zámer. Ide o to priniesť do umenia 
niečo nové alebo byť radšej populárny? 
Podľa spisovateľa Austina Kleona by sa 
malo v umení kradnúť so cťou, čiže tak, 
aby sme navzdory všetkým 
,,výpožičkám” priniesli niečo nové 
a mali z výsledku radosť.
Preto sa pýtam, či má Martina Stranka 
radosť z vracania peňazí ľudom, ktorí 
si jeho fotky kúpili, z najímania si 
pravníkov, ktorí by sa zastali jeho 
tvorby, z ohovárania v odbornej obci 
a z toho, či ho teší, že musí k popiskám 
svojich diel dodatočne pridať formulku, 
že sú inšpirované a poctou iným 
autorom? Stálo mu to za ten stres 
a zohľadní to pri ďalšej tvorbe? 
Napokon, ako sa hovorí, aj negatívna 
reklama je reklama a každý sa môže 
rozhodnúť, či považuje Martina 
Stranku za umeleckého fotografa alebo 
za gýčového marketéra. 

Dorota Holubová
šéfredaktorka

Screenshot z webu Erwina Olafa a Martina Stranku
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Milota Havránková (nar. 1945) je slovenská výtvarná fotografka. Absolvovala štúdium na Strednej umelecko priemyselnej škole (1963) v Bratislave a na FAMU (Katedra fotografie, 1969) v Prahe. Neskôr pracovala vo 
fotografickom oddelení Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe v Bratislave. Na pedagogickú dráhu nastúpila v roku 1972, v čase, keď bola normalizácia v plnom prúde. Do roku 1977 vyučovala fotografiu na SUPŠ, kde 
sformovala celú generáciu mladých fotografov známych ako slovenská nová vlna. Od roku 1991 (do 2007) bola vedúcou Katedry fotografie (od 1994 Katedry fotografie a nových médií) na VŠVU v Bratislave, a súčasne 
v období 1994 – 2005 pedagogicky hosťovala na FAMU v Prahe. Pôsobila tiež na Katedre Intermédií a digitálnych médií na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. V roku 2006 získala titul profesor. Mnohí ju považujú 
za prvú dámu slovenskej fotografie. Najčastejšie pracuje s farebnou fotografiou. Jej dielo presahuje do architektúry, módy, dizajnu, či reklamy. Priamu zväčšeninu negatívu vo svojej práci používa minimálne. Často 
experimentuje a prekračuje hranice rôznych výtvarných médií a kombinuje ich. Obsahom tvorby je jej život – ako reflexia jej osobného príbehu. Vystavovala doma aj v zahraničí. Jej dielo je zastúpené vo viacerých 
domácich i zahraničných múzeách a galériách. Do konca januára 2022 bolo možné v bratislavskom Pálffyho paláci vidieť jej rannú tvorbu v rámci pilotnej výstavy novovzniknutej Nadácie Miloty Havránkovej.

MILOTA HAVRÁNKOVÁ
NEROBÍM FOTOGRAFIU PRETO, ABY SOM UROBILA FOTOGRAFIU

Fotografia vo vašej tvorbe je pocitová 
a psychologická záležitosť. Je 
o filozofii a poznaní. Keď človek niečo 
zažije a pochopí to, cez objektív sa 
začne pozerať inými očami. Prenesie 
to do fotografie. Ako to vnímate vy?
Fotografia je zachytenie skutočnosti, 
ktorú vnímame a vidíme. Je vždy 
prepojená s nami. S naším životom. 
To, čo vytvoríme, je obrazom toho, čo 
prežívame, čoho sa dotýkame, čo nás 
zaujíma. Človek musí byť veľmi 
vnímavý, len tak môže vzniknúť dobrá 
fotografia. Nielen obsahovo a poci-
tovo, ale aj vizuálne. Sú to veci, ktoré 
musia do seba zapadať. Preto je moja 
tvorba taká rôznorodá. Každé obdobie 
života som prežívala iným spôsobom. 
Vždy, keď sa s niekým stretnem, 
zažívam iný pocit, a vo fotografii  
by sa to malo prejaviť.

Môže byť fotografia komplikovaná, 
alebo by podľa vás mala byť jednodu-
chá?
Záleží to od nášho vnímania. Akí sme 
vnútorne. Sú ľudia, ktorí sú priamo-
čiari, ktorí milujú dokumentovať 
a fotografujú čo vidia. Fotiť tak,  
ako to vnímame, to je iný prístup.  
Mňa osobne dokumentárna fotografia 
nikdy nebavila. 

Prečo? Čo vás formovalo a čo na vás 
vplývalo? Ľudia alebo udalosti?

Nikdy som necítila potrebu zachytávať 
dianie na ulici. Vždy som fotila len 
ľudí, ktorých som dobre poznala. 
Fotila som v okamihoch, keď mi to 
niečo hovorilo, keď som zažila niečo, 
čo ma oslovilo. Čo sa týka vplyvu, to 
bolo rôznorodé. Najsilnejšie pocity 
som prežívala keď som odfotila samú 
seba a tie fotky najviac fascinujú 
diváka. V mojej tvorbe sa zrkadlí 
obdobie, v ktorom sa nachádzam. 
Sústredím sa na seba a na to, ako 
situáciu vnímam, čo cítim. Ťažko  
sa to opisuje slovami, som intuitívna. 
Možno aj preto som bola dobrý 
pedagóg. Dokázala som u študenta 
vycítiť čo a ako myslí, vedela som sa 
s ním stotožniť, dostať sa mu pod 
kožu. Bola to akási forma psychológie. 

Portrétna fotografia patrí medzi 
najintenzívnejšie spôsoby skúmania 
ľudskej identity. Autoportrét je 
vnímaný ako ťažká disciplína, pri 
ktorej je potrebné vstúpiť do seba 
a absolvovať vnútorný rozhovor. Veľa 
ľudí to nedokáže, no vy to dokazujete 
opakovane. Považujete tento spôsob 
komunikácie vo vlastnej tvorbe za 
najdôležitejší? Za akých podmienok 
vznikali vaše autoportréty?
Autoportréty sú mojou obľúbenou 
disciplínou, začala som ich tvoriť 
podvedome. Zobrazujem cez ne 
kľúčové okamihy vo svojom živote, 

Pri mojej tvorbe niekedy rozhodujú 
okamihy. Keďže teraz nemám 
k dispozícii ateliér, možno urobím 
momentku. Mám vnučku, je veľmi 
zaujímavá. Chcela by som ju odfotiť, 
ale zatiaľ sa mi to nedarí. Nie som si 
istá, či to dokážem. Nie je jednoduché 
vystihnúť jej charakter. Vyjadriť to,  
čo nemáte v tvári, ale čo sa odohráva 
vo vašom vnútri je veľmi ťažké.

V rámci aktuálnej výstavy Latentné 
revolúcie, sa nedá nepostrehnúť,  
že s Libušou Jarcovjákovou vás spája 
silná línia autoportrétu. Zatiaľ čo 
Libuše sa pozerá do odrazového 
materiálu a pozoruje v ňom samu 
seba, vaše autoportréty evokujú iné 
myšlienky a iné pocity. Čím to je?
Táto výstava je pilotným projektom 
Nadácie Miloty Havránkovej. Myšlien-
kou výstavy a celého projektu nebolo 
poukazovať na moju tvorbu, má to iný 
základ. Pohľad na fotografiu a jej 
vnímanie sa intenzívne mení, dodnes 
podľa mňa neexistuje žiadna silná 
fotografická teória, ktorá by podstatu 
veci vysvetľovala. Preštudovala som si 
rôzne teórie a vybrala som si z nich 
čriepky. Nikdy sa mi do rúk nedostalo 

umenia. Tá skutočnosť, ktorú odfotíte, 
je tam stále. Je len na autorovi,  
čo a ako má rád, či rád fotí čisté, 
dokumentárne veci, alebo či je 
pocitový a potrebuje skladať, insceno-
vať. Fotografia sa neustále mení. 
Pomaly už vyčerpávame jej možnosti. 
Pochopila som to ešte na škole, keď 
som sa pozerala na fotografie Mana 
Raya (pozn.: rovnako ako Milota 
Havránková robil so Sabatierovým 
efektom, ktorý vzniká viacnásobným 
osvitom obrazu počas vyvolávania 
fotografie). Myslela som si, že ma 
kopíroval. Až neskôr som zistila, že 
s touto technikou pracoval dlho predo 
mnou. Ja som sa k tomuto efektu 
dostala náhodne. Vždy som niečo 
pokazila a v tom procese kazenia som 
objavovala veci, ktoré ma inšpirovali. 

Inšpiroval vás niekto vo vašej tvorbe?
Napríklad už spomínaný Man Ray.  
Bol pre mňa skôr objavom, ale stal sa 
mi aj inšpiráciou. Moja tvorba bola 
však celkom iná, založená na inom 
prežívaní. Čítala som si jeho osobný 
profil, tiež sa k tejto technike dostal 
náhodou. Bol nervózny a chcel niečo 
rýchlo urobiť. Otvoril kazetu s filmom, 
ktorý osvietil a tak vznikli jeho 
najznámejšie fotografie. U mňa to 
bolo podobne. V zbrklosti som zabudla 
fotografie v ustaľovači. Boli osvietené, 
vhodné na hodenie do koša. Hrali 
farbami a ja som bola nadšená z toho, 
čo s fotografiou robí svetlo a chémia. 
Bolo to niečo, čo mi už nedalo pokoja. 
Je pre mňa príznačné, že vždy musím 
na niečo prísť, čo ma osloví… Hľadala 
a skúšala som nové prístupy a tech-
niky, ktoré mi pomáhali ísť ďalej. 

Dlho vás na domácej scéne nereflek-
tovali teoretici. Rozumeli vášmu 
druhému jazyku – fotografii? Do akej 
miery je pre vás dôležité, aby ľudia 
chápali vašu tvorbu? Myslíte, že ju 
dokážu interpretovať?
Myslím si, že sa nevedeli prispôsobiť. 
Predovšetkým v 70-tych rokoch. Prišla 
som vtedy z Prahy, z iného prostredia, 
od filmu, ktorý bol na vrchole. 
Fungovala som v kreatívnej komunite 
ľudí a bola som užšie (filmovo) 
vyhranená – v inscenovaní, vedela som 
si napísať scenár, urobiť, vytvoriť, 
skonštruovať. Ostatní na Slovensku 
viac filozofovali, preberali veci zvonku 
a veľmi rýchlo nabehli na vlnu 
konceptualizmu. Vnímali koncept 
podľa seba. Ja som tiež robila koncept, 
ale pohybovala som sa v inom 
priestore. Skúšala som všetko. Založila 
som prvú súkromnú dizajnérsku 
galériu, v ktorej som prezentovala 
modely s aplikáciou fotografie. 
Nevedeli ma zaradiť. Bola som 
módnou návrhárkou, fotografkou, 
alebo čo som vlastne bola? Spájala som 
rôzne druhy umenia. Veľmi som sa 
nezamýšľala nad tým, či niekto moju 
tvorbu chápe, alebo ako ju interpre-
tuje. Vždy som robila to, čo som 
milovala, a nevedela by som bez toho 
žiť. Dodnes nemám poriadnu knihu, 
nebolo to pre mňa dôležité. Až sa 
čudujem, ako ďaleko som sa dostala.

kedy som prežívala zmenu. Život je 
plný zlomových momentov, ktoré nás 
nútia niečo prehodnocovať. Stretá-
vame sa s novými osobami, zažívame 
neznáme situácie, meníme zamestna-
nie. Osobne som nikdy neprehodnoco-
vala vlastný život natoľko ako teraz, 
keď som po úraze zostala štyri mesiace 
odstavená od okolia, na vozíku. 
Zrejme preto som začala písať svoj prí-
beh a menej fotiť. Bola som sama, bez 
podnetov, nezostalo mi nič iné, len 
skúmať samú seba a pozorovať svoje 
myšlienkové pochody. Do tohto bodu 
som sa v živote dostala viackrát. 
Napríklad keď som odišla zo školy, 
alebo ma niečo trápilo v rodine.

Ktorá je vaša najobľúbenejšia 
fotografia a ktorá bude na titulke 
vašej knihy?
To ešte neviem. Najobľúbenejšiu mám 
asi fotografiu mojej hlavy. Stále sa 
k nej vraciam. Mám ju už spracovanú 
vo všetkých fázach v postupnosti, 
rozložených v hmle… Som na seba 
fixovaná a veľa o sebe premýšľam.  
Ako môžete sám seba poznať? 
A zároveň, koho iného môžete  
poznať lepšie ako seba? 

Prežívate ťažké obdobie. Ak by ste 
pracovali na svojom autoportréte 
dnes, ako by vyzeral?
Neviem či ešte svoj portrét urobím.  

niečo, čo by ladilo s mojimi názormi 
a myšlienkami. Fotografia je veľmi 
mladé umenie, ktoré vstúpilo do 
rôznych médií, prakticky do všetkého. 
Fotka je všade navôkol. Nie je to už foto-
grafia z doby, keď som začínala. Sú to 
presahy, ktoré sa navzájom prelínajú.  
Je to komplikovanejšie. Na výstave sú 
diela z obdobia mojich začiatkov. 
Odzrkadľujú surreálnu dobu, ktorú 
som vtedy prežívala. Bola to doba 
otvárania, ale aj najsilnejšieho pnutia 
v spoločnosti a to isté sa odohrávalo aj 
v mojom vnútri. Zažívala som prerod, 
rozhodovala som sa, ako budem 
s fotografiou pracovať. Nechcela som  
sa opakovať, chcela som sa vyvíjať. 
Nerobím fotografiu preto, aby som 
urobila fotografiu. Fotka mi pomáha 
pozerať sa na veci inými očami.

V čom je fotografia ilúzia a v čom 
naopak realita? Do akej miery  
vo fotografii improvizujete?
Myslím si, že je to v podstate niečo 
medzi tým, pretože fotografia, či 
chceme alebo nie, je odtlačkom 
skutočnosti. Keď odfotíte klinec,  
je to stále klinec. Nemôžeme hovoriť 
o ilúzii. To sú presahy do iných druhov 

Vaša tvorba je o vašej hravosti 
a schopnosti improvizácie. Od 
začiatku ste mali blízko k experimen-
tálnemu inscenovanému príbehu. 
Neštylizovali ste, skôr pridávali ďalšie 
vrstvy. Zmena sa prelína celým vaším 
dielom. Môžeme sa porozprávať 
o jednotlivých technikách, ktoré ste 
do fotografie prinášali? 
Improvizujem často a veľmi rada. 
Neviem identifikovať, či som práve  
ja bola tým človekom, ktorý tu niečo 
vrstvil alebo menil, alebo bol pre 
niekoho príkladom. Dlhé roky som 
pracovala so študentmi. Nikdy som im 
neukazovala moje veci. Nechcela som, 
aby ma kopírovali, alebo aby mnou 
boli inšpirovaní. Chcela som, aby to 
išlo z nich. Pri mojich zadaniach sa 
zabávali a tak vznikali nové veci.  
Skôr to boli oni, kto inšpiroval mňa.

Pri vašej tvorbe ste napríklad 
poškodzovali negatív, alebo ste na 
fotografie maľovali, strihali ste ich, 
kombinovali, skúšali koláže. Ako 
vznikli tieto prvky? Tiež to bolo o hre?
Pôvodne som chcela študovať maľbu. 
Ale keďže ma na tento odbor neprijali, 
išla som študovať fotografiu. Na 
ŠUPKE sme mali na fotografii 
predmet týkajúci sa skladby obrazu, 
ktorý ma jediný v tom čase bavil. 
Kreslili sme a zoraďovali to do 
príbehu. Nikoho vtedy nenapadlo 
spojiť to s fotografiou. Okrem mňa, 
vznikla tak moja maturitná práca. 
Bola som so sebou spokojná, ale  
učiteľ Absolón moju kreativitu ocenil 
najhoršou známkou. Vždy som bola 
iná, vždy som robila veci inak  
ako ostatní. 

Ďalšiu techniku, ktorú ste používali, 
je separácia farieb pri tlači,  
á la Andy Warhol...
To je ďalšia kapitola. Nevedela som, 
kto je Warhol, nepoznala som vtedy 
jeho dielo. Často som fotila obrazy 
výtvarníkov. Chodila som do 
tlačiarní, kde ma zaujal proces, 
s ktorým pracovali – robili tam vtedy 
geva proofy (pozn.: ide o proces, pri 
ktorom sa farbivá a atramenty zo 
štyroch štandardizovaných odtieňov 
čiernej, modrej, žltej a červenej 
používajú na vytváranie farebných 
„separácií“. Každá farba vyžaduje 
samostatný negatív. Farby sa tlačia 
jedna na druhú, kým sa neskombi-
nujú, aby tak reprodukovali všetky 
odtiene farieb a kontrast v origináli.). 
S týmto fotografickým procesom sa 
už dnes nepracuje. Zoznámila som sa 
s tlačiarmi, ktorí mi proces objasnili. 
Všetky veci, ktoré som v tomto 
období robila sú geva proofy. Bol to 
proces, ktorý bol možný robiť len 
v tlačiarňach. Bolo to podobné tomu 
čo robil Warhol so svojou sieťotlačou. 
Ja som so sieťotlačou tiež experimen-
tovala. V škole so študentmi som 
skúšala rôzne veci, o ktorých som sa 
dočítala, napríklad skrátený proces 
pri tlači farebnej fotografie. Výsledok 
nebol dokonalý, skôr polopokazený, 
ale mne to vôbec nevadilo. Často som 
experimentovala s farbou. Kupovali 

sme rôzne tónovače, chemikálie 
a stále sa v škole aj u nás doma 
laborovalo. 

Boli ste na našom území prvou 
fotografkou, ktorá aplikovala svoje 
veľkoplošné práce do moderných 
architektonických projektov.  
Ako vznikali? 
Okrem pedagogickej práce som sa 
podieľala na rôznych fotografických 
zákazkách, ktoré mali pre mňa veľký 
význam z hľadiska technických 
možností a otvorili mi cestu k svoj-
skému pohľadu na fotografické 
zobrazenie. Vo voľnej tvorbe som  
si potrebovala všetko vyskúšať. 
K monumentálkam som sa dostala 
vďaka môjmu manželovi, ktorý bol 
architektom. Ako prvú sme robili 
kaviareň v Zelenom dome a nasledo-
vali mnohé ďalšie. Mala som dobré 
vzťahy so sochármi, vždy som mala 
okolo seba zaujímavých ľudí, cez 
ktorých som sa dostala k rôznym 
projektom. V tom období fungovala 
Hlava V (pozn.: uznesenie vlády z roku 
1965, ktoré podporovalo umenie 
v architektonickom diele. Definovalo 
obstarávanie umeleckých diel vo 
verejnej stavbe cez určené percento 
z investovanej čiastky.), umelcom  
to pomáhalo dostať svoje umenie  
do verejného priestoru a pracovať  
na zaujímavých projektoch. 

70. roky v slovenskej fotografii 
odlišuje od predchádzajúcich 
desaťročí záľuba v sekvenciách...
Sekvenovanie, či robenie sekvencií,  

to bolo vo mne od prvých počiatkov. 
Skúšala som a natočila niekoľko 
experimentálnych filmov, ktoré boli 
založené na sekvenciách.

Svoje diela ste premietali na steny 
interiérov, mňa však zaujal fakt, že 
ste premietali na guľu. Je štandardom 
premietať na plátno, ktoré je ploché. 
Ako vás to napadlo?
Vždy ma tvar gule fascinoval. Bol to 
pre mňa bod, ktorý mi určoval smer.
Veľa vecí som si odlievala. Napríklad 
svoje ruky, fotoaparát – artefakty, 
s ktorými som celý život pracovala. 
Fascinoval ma priestor a často som 
s ním pracovala. Mala som blízko 
k architektúre, móde, dizajnu. Nebola 
som orientovaná čisto na fotografiu. 
Neustále som všetko kombinovala. 

Nepremietali ste len na guľu, ale aj  
na telo modelky. To bol ďalší posun?
Premietala som vždy a všade, mala 
som také obdobie. Analógový systém 
priniesol nové veci, ktoré som musela 
mať doma. Z filmu som urobila 
diapozitív a keď som ho chcela vidieť, 
musela som ho premietnuť na stenu. 
Pri mojej povahe som ho premietla aj 
na schody či iné plochy. Vyvolalo to vo 
mne rozdielne reakcie a pocity. Dnes 
nám už digitálna doba nedáva veľký 
priestor pre improvizáciu, musíme 
viac rozmýšľať. Dnešný umelecký 
fotograf sa vracia do minulosti a skúša 
to, čo nepozná. Ja som to poznala 
a žila som s tým. Dnes som v štádiu, 
keď som vyčerpala svoje možnosti, 
vyskúšala som snáď všetko. Pomáha 

mi to rozmýšľať s nadhľadom, pozerať 
sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. 
Umelec je ten, kto dokáže vedomosti 
nasať, ale musia mať aj svoj obsah. 
Musí premýšľať, a všetko čo robí ho 
musí niekam posúvať, inak to nemá 
zmysel. Bez toho bude jeho dielo 
ploché a nikomu nič nepovie. Musí to 
prežiť a vedieť s tým žiť. Múdrosť 
nezískame tým, že nám niekto do 
hlavy natlačí niekoľko kníh a poučiek. 
Na to musí človek prísť sám.

Páči sa mi, že ste sa neustále snažili 
posúvať a neostávať pri tom, čo sa 
osvedčilo. V období, kedy je populárna 
konceptuálna fotografia, ste naďalej 
živelná, bezprostredná a mnohovýz-
namová. Ako sa má divák pozerať na 
vaše umenie?
Mne sa zdá, že niekedy nasilu robíme 
koncept, to sa nedá. Samozrejme,  
keď tvoríte, musíte mať niečo v hlave. 
Skúša len malé dieťa. Umelec musí 
vedieť čo robí. Je to o tom, ako človek 
rozmýšľa a či mu to pomáha. Mne 
umenie dávalo nadhľad. Viem si dnes 
vyberať. Viem presne čo chcem. Lebo 
viem prečo to chcem. Keď to neviem, 
tak si márne vymyslím niečo, čo 
chcem urobiť. Nikdy to nebude ono. 
Ľudia kupujú gýče, pretože sa im to 
páči, ale nevedia umenie prečítať. 
Nemajú na to vždy kapacitu. Ale dá sa 
o tom veľa dočítať. Pýtate sa ma čo je 
umenie? Keby som to vedela, tak o tom 
napíšem veľkú knihu. Tvorím 
a premýšľam, lebo mám pocit, že  
sa stále môžem zlepšovať, že môžem  
byť lepším a múdrejším človekom.  
O tom to je. 

Hoci už nefotíte, ste stále aktívna. 
Píšete svoj príbeh, pracujete na 
svojom archíve, založili ste nadáciu. 
Čím nás ešte prekvapíte?
Už nechcem prekvapovať.  
Vraciam sa už len k podstatným 
veciam. V rámci fotografie tu máme 
množstvo zbytočných škatuliek. 
Všetko je už odfotené, ale stále je  
čo fotiť. Moje dielo je roztrúsené po 
celom mojom byte. Neviem presne, 
kde čo mám. Dospela som k záveru,  
že to musím dať dokopy a usporiadať. 
Toto bol možno aj začiatok myšlienky 
založenia nadácie. Novovzniknutá 
nadácia nesúca moje meno je 
inštitúciou, ktorá má svoje presné 
pravidlá. Spravujú ju moje deti 
a niekoľko ďalších ľudí, ktorí chcú 
podporiť myšlienku zmysluplnej 
fotografie, ktorá sa dnes stáva 
umením života. Pilotným projektom 
nadácie je už spomínaná výstava 
Latentné revolúcie. Nadácia sa nechce 
úzko profilovať na konkrétny druh 
fotografie, chce ukázať ako premýšľa 
každá fotografická generácia. 
Poukázať na to, ako sa vyvíja a kam 
smeruje. Podporiť nové talenty 
a rozvíjať konštruktívny dialóg 
naprieč celým umením.

Jana Rajcová
redaktorka a fotografka
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Milota Havránková | technická projekcia z cyklu Mýtus | 70.roky

Milota Havránková | z cyklu Introspekcia | 1975

Milota Havránková | technická projekcia z cyklu Mýtus | 70.roky

Milota Havránková | Zelený dom | 1976
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PO 
31. FOTOGRAFICKOM 
FESTIVALE
Bratislavský novembrový Mesiac foto-
grafie (MF) aj v 31. ročníku predstavil 
verejnosti široké spektrum aktuál-
nych tém, štýlov, žánrov, zvečnených 
skúseností autorov rôznych generá-
cií a kultúr. Už druhý raz bol festi-
val v pandemickom období, čo opäť 
ovplyvnilo návštevnosť. Organizátori 
však pripravili plánované výstavy a tak 
priaznivci tohto vizuálneho umenia  
si mali z čoho vyberať.

V rámci svetovej fotografie 
dominovala skupinová výstava Viva 
Latina! v Zoya Gallery. Angažovanou 
tvorbou predstavila Južnú Ameriku, 
kde autori sa stali hovorcami 
úspechov aj pochybení svojho sveta. 
Najznámejší z nich je Sebastião 
Salgado, ktorý už dávnejšie mal na 
FM samostatnú prezentáciu o ťažkom 
živote pracujúcich ľudí. Tentoraz 
sa predstavil s iným dlhodobým 
sociálnym projektom pod názvom 
Gold. Ním dokumentoval náročnú 
prácu desaťtisícov zablatených mužov 
v zlatých baniach Serra Pelada v rodnej 
Brazílii. Veľkoplošné čiernobiele zábery 

R E C E N Z I A   —  F E S T I V A L R E C E N Z I A   —  V Ý S T A V Y

Pablo Corral Vega | Andy | 2007  
Ekuádorský fotograf sa dlhodobo venuje obrazu života v Andách, horskom masíve, ktorý sa tiahne v 7000km páse od Karibiku po Patagóniu. Autor ponúka autentický pohľad do sveta žien a mužov,  
ktorý žijú na pobreží či vysoko v horách, citlivo tlmočí svet ducha Ánd.

Záber z fragmentu inštalácie súboru Serra Pelada (1986) Sebastiao Salgado počas tlačovej konferencie Mesiaca fotografie 2021. V Brazílii vypukla zlatá 
horúčka po tom ako v roku 1979 v miestnej rieke dieťa objavilo zlatý 6 gr nuget. V roku 1986 počas jedného mesiaca Sebastiao Salgado v Serra Pelada, najväčšej 
povrchovej bani na svete, vytvoril cyklus o desaťtisícoch zlatokopoch. Najväčší nuget, ktorý sa vykopali v tejto údajne najbrutálnejšej bani na svete, vážil 6,8 kg. 
Foto © Peter Stanley Procházka

Izabel Muňoz Bez názvu, zo sére Dva, tri, štyri (2019) 
Veľkú časť výstavy tvoril portréty žien, zväzované kvôli sexuálnemu ukojeniu technikou shibari. 
Jej korene siahajú do 15teho a 16teho storočia, keď ju samuraji používali na mučenie, dnes sa 
transformovala do scén, v ktorých splýva rozkoš a bolesť. Muňoz mnohé snímky pripravila ako 
platinotypie s 24karátovým zlatom. Alan Hyža, Pastier (2019)

Autorova mnohoročná cesta po po Spiši s dreveným fotoaparátom na formát negatívov 8x10“ sa začala objavom starých sklenených negatívov z počiatku 
20.storočia. Aj jeho cieľom, takisto ako na portrétoch spred sto rokov, sa stalo uchovať pre budúce generácie stopy po ľuďoch, na ktorých nechce, aby sa 
zabudlo. 

Libuše Jarcovjáková – Autoportrét (1985)
Autorka v roku 2019 ohromila medzinárodné 
publikum veľkou retrospektívou v Arlés.  
V rámci výstavy Latentné revolúcie jej diela tlmočili 
surovo intímnu spoveď fotografky o prázdnote doby 
(diela sú z 80-tych rokov). Jarcovjáková v nej  
musela prežívať svoje najproduktívnejšie roky 
života, tvorbou sa chcela „profotografovat  
sa od nesmyslnosti světa zpátky k sobě“. 

Maxime Ballesteros, Bez názvu (2017) 
Analógové fotografie francúzskeho umelca zmývajú hranice medzi snon a nočnou morou, dňom či nocou, medzi subjektívnym a objektívnym.  
Jeho momentky vznikajú na večierkoch, v súkromí, či na plážach na úsvite – vždy s mrazivým pocitom ohrozenia, neistoty, úzkosti  
a  v tradícii objavovania obrazov surreálneho v realite. 

Vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice sa uskutočnila rozsiahla prehliadka fotografických publikácií vydaných v krajinách strednej a východnej Európy 
v rokoch 2000 – 2020. Vyše 150 kníh nominovalo na prehliadku 18 kritikov a historikov fotografie z dvanástich krajín. 
Foto © Peter Stanley Procházka

v dvoch radoch nad sebou zaplnili jednu 
miestnosť. Je obdivuhodné, že tento 
vyštudovaný ekonóm pracujúci pre 
Svetovú banku ako 29-ročný opustil 
sľubnú kariéru a vydal sa na náročnú 
a neistú cestu fotografa. Zrejme tá mu 
spôsobila vyhostenie z rodnej krajiny 
v roku 1969 a s manželkou ušiel do 
Francúzska. Pracoval pre niekoľko 
fotografických agentúr, v roku1994 
si založil vlastnú Amazonas Images, 
kde aj vydáva svoje knihy, pokračuje 
i v záchrane domorodcov Amazónie 
a ich pralesov. Aj ďalší fotografi 
sa prezentovali v samostatných 
miestnostiach galérie. Tomás Munita 
predstavil život čilských pastierov 
dobytka v divokej prírode, Nadia Shiry 
Cohen v protiklade dve komunity 
poloostrova Yukatán – mayských 
farmárov pestujúcich tradične a rodinu 
Mennonitov používajúcu GMO na 
zvýšenie produkcie, čím mení obraz 
hospodárskej krajiny. Pablo Corral Vega 
je tiež environmentálne zameraný, 
iný pohľad na Latinskú Ameriku 
majú Luisa Dörr, Marcos López a Lois 
Lammerhuber, ktorý ako spolukurátor 

otvoril výstavu v Zoya Gallery. Expozícia 
Viva Latina! bola prevezená z rakúskeho 
Badenu, kde Lammerhuber organizuje 
najväčší fotografický outdoorovy 
a voľne prístupný festival v Európe 
La Gacilly – Baden Photo. Jeho 4. 
ročník konaný v kúpeľnom parku 
a na mestských budovách po štyroch 
mesiacoch sa skončil tesne pred 
začiatkom MF. Druhá časť bratislavskej 
výstavy Viva Latina! vo výkladoch na 
Michalskej ulici 25 trvala o mesiac 
dlhšie ako novembrova galerijná.
Malo využívané veľké výstavné 
priestory na druhom poschodí Domu 
umenia v centre mesta opäť po roku 
zaplnili dve zahraničné výstavy. Na 
Slovensku prvá retrospektíva mexickej 
fotografky Yolandy Andrade mapujúca 
kultúru a život obyvateľov rodnej 
krajiny bola umocnená prítomnosťou 
71-ročnej autorky. Nazvala ju México 
mi amor a prezrádza záujem 
o históriu mexickej kultúry, symboly 
a ikony súvisiace s religionistikou 
a náboženskými slávnosťami, akými 
sú Sviatok mŕtvych, Svätý týždeň, 
Panna z Guadalupe alebo púte. Od roku 
1976 sa venuje fotografii, v ktorých sa 
odráža jej pôvodne štúdium divadla, 
preto nechýbajú masky, lebky, kulisy 
a inscenované prostredie ani odevná 
štylizácia ľudí. Hovorí, že ulice v meste 
sú pre ňu akýmsi divadelným javiskom 
a ľudia protagonisti príbehov. Trochu 
spoznávala Bratislavu a keďže rada 
fotí aj iné mestá, možno z neho sa 
niekde na výstave objavia zábery. 
Druhú výstavnú časť v Dome umenia 
zaplnili pestrofarebné fotografie 
Maxima Ballesterosa z Francúzska. 
Jeho ľudské objekty zobrazujú súčasnú 
zabávajúcu sa spoločnosť na rôznych 
provokatívnych párty. Autor zobrazil 
najmä nočný bujarý život svojich 
priateľov, kde nechýba ani nahota.
V Stredoeurópskom dome fotografie 
(SEDF) predstavila španielska autorka 
Isabel Muñoz portrétnou fotografiou 
japonskú exotiku, ľudskú diverzitu, 
alternatívnu kultúru a tradície. 
Počas niekoľkých návštev v krajine 
vychádzajúceho slnka v rokoch 
2017 – 2020 fotila tanečníkov butó, 
ktorí pohybom vyjadrujú blízkosť 
utrpenia, krásy a smrti. Fotografka tiež 
predstavuje tetovaných členov jakuza 
i scény z umenia viazania shibari, 
ktoré na pohľad vyzerajú bolestivo. 
Isto im predchádzala náročná príprava 
fotografovania. Výstavu s názvom 1001 
dopĺňali pôsobivé videá pohybujúcich 
sa osôb pod vodou.
Kde sa fotili prvé portréty v Bratislave 
zistili návštevníci Múzea fotografie 
sídliaceho v SEDF na výstave 
Bratislavské fotografické ateliéry 
1839 – 1948. Bola tam sprístupnená 
priekopnícka vyše storočná počiatočná 
história profesionálnej fotografie 
v našom hlavnom meste. Tvorili ju 
František Abrahamovits, Eduard 
Kozics, Ľudovít Faust, Vojtech 
Mindszenty, Otto Apfel, Alexander 
Fink a ďalší majstri svojho remesla. 

Okrem expozície to prezrádza aj 
vydaná skladacia mapa, podľa ktorej 
možno v historickom centre nájsť 
36 miest, kde sa ľudia v uvedenom 
období dali portrétovať. „Niektoré 
ateliéry boli tradične rodinné. V iných 
sa striedali majitelia, takže tých 
profesionálnych fotografov bolo vyše 
60. Aj keď Bratislava bola relatívne 
malým provinčným mestom, má veľkú 

históriu fotografických osobností, čo 
sa týka počtu a kvality ateliérov bola na 
úrovni susedných metropol monarchie 
Viedne a Budapešti,“ po ich výskume 
povedal na vernisáži kurátor Martin 
Kleibl. I keď výstava už skončila, 
skladačka z nej ešte dlho môže poslúžiť 
domácim i návštevníkom mesta pri 
hľadaní zdokumentovaných slávnych 
ateliérov.

Opäť ma potešila výstava na plote 
Umelky a nielen preto, že bola 
neobmedzená a nonstop prístupná 
pre okoloidúcich. Priblížila nedávnu 
minulosť, čo potvrdzuje jej názov 
Bratislava – zlaté 60-te. Na desiatich 
paneloch sedem autorov niekoľkými 
fotografiami pripomenuli dobu, 
kultúrne osobnosti, už neexistujúcu 
podobu mesta, jeho atmosféru 

a v spolupráci so Slovenským centrum 
dizajnu aj žiadané a nedostupné 
produkty. Túto minulosť zaznamenali 
už vtedy významní fotografi Karol 
Kállay, Igor Grossmann, Bohumil 
Puskailer, Ivan Matejka i začínajúci 
Anton Fiala, Peter Procházka,  
Filip Vančo.

Pavol Erdziak
publicista
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V súčasnej dokumentárnej fotografii  
sa stalo pravidlom, že pre zrozumiteľné 
vnímanie fotografického obrazu je 
takmer vždy nutné brať do úvahy kon-
text, ideový rámec, voči ktorému foto-
grafiu interpretujeme, posudzujeme 
a chápeme. Môže ísť o kontext viažuci 
sa na určitú udalosť (miesto a čas, kde 
fotografia vznikla), kontext historický, 
politický, či kontext inej tvorby autora. 
Doterajšie dielo Borisa Németha možno 
bez nároku na úplnosť, ale zároveň bez 
obáv o prílišné zjednodušenie ozna-
čiť za fotografické stvárňovanie slo-
venskosti a slovenskej (ne)európskosti 
občanov tejto krajiny v ich geografic-
ko-politickom priestore. Inými slovami, 
Németh zobrazuje, nezriedka s úsmev-
ným a zároveň trpkým nádychom 
satiry, úsilie o hľadanie politickej iden-
tity. S dôrazom na prívlastok politickej. 
Nie je pritom podstatný pôvod vzniku 
jednotlivých fotografií: v početných 
publikáciách a na výstavách sa často 
vyskytujú snímky zhotovené v rámci 
umeleckých projektov vedľa fotografií, 
ktoré vznikli spravodajským pokrýva-
ním udalostí v rámci Némethovej profe-
sie fotoreportéra kritického týždenníka. 
Politickým pohľadom sú však nasiak-
nuté vždy.

Mojžiš číta Németha
Ostatný projekt Borisa Németha  
sa od tejto celoživotnej línie odkláňa, 
hoci používa množstvo starších foto-
grafií a do určitej miery má  
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do činenia i s témou identity. Realizo-
vaný bol v podobe novembrovej výstavy 
s názvom Paradoxy fotografických 
obrazov Borisa Németha v bratislav-
skej Galérii Medium, ktorá bola zara-
dená i do programu Mesiaca fotografie, 
a rovnomennej publikácie. Autor textu, 
výtvarný teoretik Juraj Mojžiš, v nej 
Némethove fotografické obrazy, ako ich 
on sám nazýva, číta inak, než doposiaľ 
činili jeho predchodcovia. Jeho text sa 
usiluje o všeobecnú syntézu Németho-
vej fotografickej práce a je vskutku 
bohatou intelektuálnou potravou, 
vyžadujúcou sústredené a opakované 
čítanie. Mojžiš vzťahuje Némethove 
fotografie k historickému spoločen-
skému kontextu i osobnej skúsenosti 
verejného intelektuála. Pri interpre-
tácii sa opiera o hojne citovanú Svetlú 
komoru Rolanda Barthesa z roku 1980 
i menej známe teoretické texty, ale pre 
pochopenie Némethovho vizuálneho 
jazyka o to dôležitejšie, ako napríklad 
Poetiku kompozície ruského semiotika 
Borisa Uspenského či práce francúz-
skej historičky fotografie a zakladateľky 
fotografickej genetiky Monique Sicar-
dovej (a okrem nich mnohých ďalších). 
Ústrednou témou menovaných auto-
rov je legitimita: konštatovanie, že veci 
a javy na fotografii skutočne boli a foto-
grafia je tak v istom zmysle „prav-
divá“. Žiadne iné médium nedokáže 
túto „pravdivosť“ sprostredkovať tak 
ako fotografia; nič na tom nezmenil 
ani vek digitálnych manipulácií. Hoci 
Boris Németh svoje fotografie (s výnim-
kou portrétov) nearanžuje ani nijako 
neupravuje, nemožno ich považovať za 

priamy dokumentárny odtlačok rea-
lity. Sú na nich skutočné osoby, veci 
a udalosti v skutočných situáciách, ale 
v Némethovom podaní predstavujú 
skôr prvky sofistikovaného a viacvrstvo-
vého divadla. Výtvarný kritik Jean-Fran-
cois Chevrier hovorí o divadelnosti 
(teatrikalite) v súvislosti s tableau for-
mou, kde jednotlivé súčasti obrazovej 
kompozície sú inscenované do najmen-
ších detailov, ale výsledok pôsobí ako 
tá najprirodzenejšia dokumentárna 
snímka. Belgický umelec Max Pinckers 
zase v snahe zadefinovať súčasný vizu-
álny dokumentárny jazyk používa ter-
mín špekulatívny dokument a uplatňuje 
ho aj vo vlastnej tvorbe. Dielo Borisa 
Németha čerpá z oboch zmienených 
prístupov. Podľa Sicardovej „legiti-
mizačný potenciál fotografie nespo-
číva v jej hodnote podobnosti, …spočíva 
v dejinách tohto obrazu“. Podobne ani 
legitimita Némethových fotografií nie je 
založená (iba) na podobnosti s odfoto-
grafovanou realitou, ale na uvedomení 
si dejinného príbehu, ktorý tejto realite 
predchádzal a po nej nasledoval.

Myšlienky v ráme obrazu
Podať obsah Mojžišových myšlie-
nok v niekoľkých vetách tohto textu 
je nemožné. Ak by sme sa predsa mali 
držať niekoľkých východísk, kľúčové 
je hľadisko fotografa a z neho vyplý-
vajúce vrstvy v kompozícii obrazu. 
Tie sú myslené doslovne ako vizuálne 
znaky prítomné v ráme fotografic-
kého obrazu, zároveň i v prenesenom 
význame ako historické vrstvy foto-
grafovaného miesta predstavujúce 

určitý spoločenský či politický príbeh, 
a zároveň v kontexte dejín vizuálneho 
zobrazovania a jeho najrôznejších for-
málnych, žánrových i materiálových 
prejavov. Paradox či absurdum prí-
tomné vo fotografiách sa zjavuje vo 
všetkých týchto rovinách. 
Vezmime si ako príklad fotografiu 
Dražovce, Slovensko, 2011. Odvrátená 
postava muža v spodnej časti obrazu 
kráča po ceste do otvorenej rovina-
tej krajiny. Ale už letmý pohľad nazna-
čuje, že tu nesedí mierka: krajina sa 
oproti postave javí ako zmenšenina. 
Až nenápadné vetvy kríkov po okra-
joch naznačia, že postava stojí v popredí 
na vyvýšenine (v skutočnosti na skal-
natom brale pred románskym kos-
tolom svätého Michala archanjela). 
V  tejto snímke môžeme vidieť para-
frázu na známy romantický obraz Pút-
nika od Caspara Davida Friedricha. Ale 
Némethova fotografia akoby náročky 
pracovala s noémou bezvýznamnosti 
dávajúc do kontrastu monokultúrnu 
krajinu, popretínanú železnicou a elek-
trickým vedením, s obrovským kráča-
júcim chodcom, so svojou historickou 
minulosťou, a napokon i s Friedricho-
vou „predlohou“. Akoby s trocha pod-
vratnou iróniou v hlase oznamovala: 
toto je naše milované Slovensko. 
Iným príkladom môže byť dvojica foto-
grafií – jedna z protestného zhromaž-
denia občianskej iniciatívy Za slušné 
Slovensko a druhá z osláv MDŽ organi-
zovaných vládnou politickou stranou, 
ktorú protestujúci v dôsledku bezuzd-
ného prepájania politiky so šedým 
biznisom takmer vyhnali z vládnych Týmito autentickými slovami začína 

výber z denníkov fotografa Josefa Kou-
delku (*1938), ktorý vychádza v predve-
čer jeho 84. narodenín. Kniha prináša 
výber textov zo 68 denníkov, ktoré si 
fotograf Josef Koudelka písal v prie-
behu rokov 1969 – 2020, doplnená je 
reprodukciami dvojstránok rukopisov 
denníkov a doposiaľ nepublikovanými 
fotografiami. Snímky zachytávajú 
zväčša miesta oddychu a spánku v jeho 
tuláckom živote: zátišia so spacá-
kom, autoportréty, prestreté stoly so 
skromnými raňajkami, často jediným 
denným jedlom a osobné náladové spo-
mienky. „Spíš jsem ale skutečně van-
drák, kterej jde světem a když někde je, 
tak fotografuje.“ Koudelkove zápisky 
sú bohatým zdrojom informácií o jeho 
živote a tvorbe, ale aj o svetovej fotogra-
fii od konca 60. rokov až po súčasnosť. 
„Život pro mě není mít zaměstnání, 
život pro mě je práce pro radost.“ 

Josef Koudelka je jednou z najvplyv-
nejších a najuznávanejších osobností 
súčasnej fotografie, člen legendárnej 
agentúry Magnum Photos a po Henri 
Cartier-Bressonovi azda jej druhý naj-
významnejší predstaviteľ. „Koudelka 
kondenzuje čas. Bresson zachycuje 
okamžik času.“ Práve HCB bol jeho 
celoživotným ochrancom a dlhé roky 
na začiatku emigrácie držal nad ním 
ochrannú ruku. Koudelka si v skrat-
kách poznamenáva komentáre k tvorbe 

kresiel. Azda nemôže byť ostrejšieho 
kontrastu medzi existenciálne váž-
nymi tvárami zhromaždených na prvej 
a usmiatymi, bezstarostnými účast-
níčkami akcie na druhej. Paradox tu 
dostal jasnú, čitateľnú vizuálnu podobu. 
Môžeme samozrejme vnímať iba poli-
tický rozmer, ale táto dvojica snímok 
nesie v sebe niečo viac – univerzálnu 
správu o človečenstve ako takom. Nikto 
z nás predsa nevie, na ktorej strane sa 
môže ocitnúť v určitých životných situ-
áciách a ako jeho konanie zhodnotí čas. 
Podobne môžeme uvažovať i o fotogra-
fii z levického jarmoku z roku 2016. Ide 
o banálnu situáciu, hoci výtvarne skvele 
zvládnutú, zobrazujúcu jarmočný balast 
a postavu predierajúcu sa cezeň. Výjav 
je isto metaforou materiálneho presý-
tenia zbytočnosťami, ale bola by veľká 
škoda tu skončiť. Oveľa lepšie poslúži 
ako zámienka na položenie si hlbších 
otázok. Presne to napokon robí aj Juraj 
Mojžiš nad fotografickými obrazmi 
Borisa Németha, a na kontempláciu 
pozýva i svojich čitateľov.
Paradoxy nie sú knihou na jeden večer. 
Preniknúť do podstaty toho, čo nám 
chcú obaja autori povedať, chce istú 
námahu a čas. Odmenou nech je čita-
teľovi príležitosť dopracovať sa k lep-
šiemu porozumeniu výrazovým 
prostriedkom súčasnej dokumentárnej 
fotografie a berúc do úvahy Némethovo 
tvorivé zameranie i k lepšiemu porozu-
meniu nás samých. 

Štefan Opavský, publicista
Článok bol prvýkrát uverejnený 13.12.2021 

v týždenníku Týždeň

JOSEF 
KOUDELKA
DENÍKY

fotografov, s ktorými ho spájalo osobné, 
alebo pracovné puto. 
Najviac priestoru venoval priateľovi 
HCB, ku ktorému občas vznáša aj kri-
tickejšie postrehy, či už k jeho tvorbe, 
ale predovšetkým k jeho knihám. Ďalej 
tu vystupuje celá plejáda osobností sve-
tovej fotografie: Robert Frank, René 
Burri, Bruce Davidson, William Klein, 
Jeff Wall, Thomas Struth, Martin Parr, 
editor Robert Delpire, kurátori John 
Szarkowski a Anna Fárová. V texte 
sú spomenutí aj českí fotografi Mar-
kéta Luskačová, Jindřich Štreit a Anto-
nín Kratochvíl. V neposlednom rade je 
to tiež kniha o priateľstve, o vzťahoch 
so ženami, láske k vlastným deťom 
a o tom, ako pomocou fotografie člo-
vek rámcuje svoj život. „Vole, ty máš 
tak krásné děti, že si je ani nezasloužíš. 
Děcka, jestlipak jste si uvědomily, že 
kdyby Rusi nepřijeli, že vy byste vůbec 
NEEXISTOVALY.“

DENÍKY je možné čítať aj ako prí-
beh exulanta, ktorý hľadá svoje miesto 
v cudzom prostredí a nechce obetovať 
to jediné, čo stratou domova získal – 
SLOBODU. „Zatím tady na tom Západě 
hledám svoje místo (a taky sebe).“ Od 
emigrácie v roku 1970 sa už necíti byť 
ani Čechom, ani Francúzom. Je nomá-
dom, svojím vlastným produktom 
45-ročného cestovania po svete.
Kniha je esenciou troch základných 
myšlienok, ktoré sa prelínajú celými 

DENÍKY obsahujú množstvo pozná-
mok a tvorivých postupov k dnes už 
uzatvoreným fotografickým súborom, 
ktoré začali vznikať ešte v ČSR, ale 
pokračovali aj ďalej v emigrácii: INVÁ-
ZIA, CIGÁNI, EXILS. „Cikány dělat 
tak, aby nikdy nikdo jinej je nemohl 
udělat líp.“ Rozsahom sú DENÍKY 
pomerne veľká kniha (415 strán), obsa-
hom násobne väčšia, a napriek tomu 
iba zlomok, asi jedna desatina roz-
sahu, pôvodných denníkových zápis-
kov. Z charakteru poznámok sa nedá 
úplne odčítať, či boli písané aj pre čita-
teľov, alebo išlo len o subjektívnu výpo-
veď, ktorá mala navždy zostať skrytá 
pred zrakmi divákov a čitateľov. Je to 
čítanie na dlhé zimné večery, keď jed-
ným dychom očami hltáme stránku po 
stránke a nedokážeme sa zastaviť.

„Jednou před několika léty prošla kolem tebe krásná ženská. 
Líbila se ti, vzal sis ji za ženu. Jmenovala se SVOBODA.“

desaťročiami počas putovania a obja-
vovania Európy a sveta: sloboda bytia, 
usilovná práca a hľadanie dokonalosti. 
„Můj pohled je řízený krásou a kom-
pozici.“ 

Autor si neustále a opakovane pripo-
mína, aby nepoľavil v práci a neustúpil 
zo svojich zásad. „POZNÁMKY – jsou 
to takové neustále se opakující stejné 
ROZKAZY SOBĚ. ABY SES UCHOVAL, 
tak říkajíc NEZKURVIL. Není to lite-
ratura. Píšeš si poznámky, abys NEZA-
POMĚL, jaký KRÁSNÝ ŽIVOT ŽIJEŠ.“ 
Už na začiatku emigrácie pochopil, 
že ostal sám a nemôže sa spoliehať na 
cudziu pomoc. „Uvědom si vole, že 
nemáš moc času, abys něco udělal.  
Tak ho nepromarni a DŘI. DŘI, 
DŘI, DŘI. Nikdy ti nikdo v ničem 
nepomůže. Spoléhej jen na sebe,  
DŘINOU DOSÁHNEŠ VŠECHNO.“

Koudelka nám v DENÍKOCH dáva 
zľahka nazrieť do svojej tvorivej pra-
covnej metódy. „Chci ve svým životě 
aspoň jednou udělat věc tak, že když 
jdu vod toho, VÍM, že jsem nebyl scho-
pen víc, že toto byla HRANICE.“ Pra-
covný deň začína s východom slnka 
a končí sa s prichádzajúcim večerom. 
Na miesta udalostí, ktoré sa rozhodne 
fotiť, prichádza vždy ako prvý a odchá-
dza posledný. Celý deň putuje za jedi-
ným záberom, tým najlepším. Takmer 
symbolických deväť mesiacov v roku 
je na cestách, kedy sa rodí jeho dielo, 
prespáva spolu s Leicami pri nohách 
v spacáku pod holým nebom a s prí-
chodom zimy a chladu sa utiahne na 
zimovisko. Kalendárny rok pokračuje 
spracovávaním nafoteného materi-
álu. Zvykne to byť aj viac ako tisíc fil-
mov ročne, čo predstavuje desiatky 
tisíc záberov. Z toho množstva pova-
žuje za úspech, keď vyberie aspoň 5 – 10 
najlepších obrazov. Zvyšok sú iba skice 
a hľadanie dokonalosti. „Jistě nejsem 
žurnalista. Jsem spíš vandrák, kterej 
toho moc nemá a jde světem. Někdy jí, 
někdy se vožere, někdy hladoví, dělá, 
co může a má radost, že může ten život 
takhle žít. A taky ho fotografovat.“

Kniha DENÍKY prichádza na knižný 
trh ako biblia klasickej čiernobielej 
fotografie a odkrýva nám osobnosť jej 
tvorcu, dnes už svetoznámeho foto-
grafa Josefa Koudelku. Má ambíciu 
stať sa československým bestsellerom 
v radoch desiatok tisíc fanúšikov dobrej 
fotografie a obdivovateľov fotografic-
kého diela Josefa Koudelku.
K januárovým narodeninám všetko 
najlepšie prajem.

„Nenarodil jsem se jako fotograf 
a nemusím umřít jako fotograf. Chci 
ale něco v životě udělat poctivě. Pro-
tože všechno, co dělám, chci dělat 
dobře.“

Martin Marenčin
fotograf

Boris Németh | Levice | 2016
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MAREK WÜRFL 
BOYHOOD

Séria BOYHOOD je retrospektívna vizuálna štúdia skúmajúca krehké obdobie mužského života. Je to čas zážitkov,  
ktoré formujú celý mužský charakter a osobnosť. Aby som zdôraznil dôležitosť a krehkosť tohto momentu, rozhodol som sa zachytiť 

chlapcov rovnakým spôsobom, akým by som nafotil portrét dospelého človeka. Sú pokojní, stratení v myšlienkach,  
no zároveň silní a sebavedomí. Zámerným použitím mäkkého svetla a jasných farieb sa snažím zmiasť emócie diváka,  

možno ho dokonca až prinútiť zapochybovať o jeho vlastnom vnímaní reality.

Marek Würfl (1975) je slovenský konceptuálny a portrétny fotograf pôsobiaci v Bratislave. 
Vo svojej tvorbe zachytáva osobitosti ľudských charakterov, odkrýva krásu a zraniteľnosť vnútorných svetov,  

ktoré v sebe všetci skrývame. Bol ocenený v kategórií portrét na medzinárodnej súťaži  
Hasselblad Master 2021.

Marek Würfl | zo série Boyhood | 2021

NA HRANICI 
POZNATEĽNÝCH KRIVIEK
Výstava: Krivky: Oľga Bleyová,  
Ľudmila Hrachovinová
Trvanie: december 2021 – február 2022
Miesto: Galéria FOG 

Výstava Krivky prepája tvorbu 
generačne i technicky rozdielne 
tvoriacich umelkýň, fotografky  
Oľgy Bleyovej (1930 – 2019) 
a vizuálnej umelkyne vychádzajúcej 
z maľby Ľudmily Hrachovinovej 
(1984). Obe majú svojím spôsobom 
spojenie s pohybom, Hrachovinová 
v prepájaní performance a maliarskej 
praxe, Bleyová zas vo svojej pozícii 
fotografickej spolupráce s divadlom 
s filmom ako pohyblivým médiom. 
Možno aj toto ich podnietilo 
k skúmaniu telesnosti ako nositeľa 
a vykonávateľa pohybu, ktorý  
ho nielen vyvoláva, ale je ním  
aj formovaný a ovplyvnený.

Fotografie Oľgy Bleyovej z konca  
60. rokov tematizujú a defragmentujú 

tradičný žáner ženského aktu pomocou 
jeho geometrizácie, pričom využívajú 
kontrast svetla a tieňa, zdvojenie či 
zrkadenie. Pobadať v nich však ešte 
možno miestami ranomodernistickú 
výrazovosť a objemovú štylizáciu. 
V súčasných sádrových pendantoch 
Ľudmily Hrachovinovej s názvom 
„Stáčanie do prázdna“ táto 
abstraktizácia vzniká zmenou mierky, 
monumentalizáciou a osekaním 
organických tvarov na nevyhnutné 
minimum pre spoznateľnosť či aspoň 
evokáciu telesnosti. 

Jedná sa o spojenie svieže  
a  prirodzené, divákovi ponúka 
neopozerané momenty, jednak 
v podobe fotografky, ktorá nie je 
v najširšej sfére dejín fotografie 
chronicky známa, druhak v podobe 
menej známej sochárskej polohy 
maliarky mladšej strednej generácie. 
Hoci výstava tematizuje relatívne 
jednoduchú konfrontáciu prístupov 

v abstrahovaní telesnosti, je to práve 
toto prepojenie, ktoré funguje veľmi 
organicky a nadčasovo. Sprievodný 
text by preto mohol divákovi poskytnúť 
i viac poznatkov z historického pozadia 

a okolností vzniku najmä starších 
prác namiesto ľahkého asociatívneho 
popisu. Práve toto je výstava, ktorá 
by zniesla i trochu fundovanejší 
pohľad a hlbšiu analýzu a porovnanie 

diela i života autoriek,vplyvov na ne 
a komplexných zámerov v ich tvorbe.

Jana Babušiaková
kurátorka a kritička

SUDKOVE 
SOCHY  
V GALÉRII 
MESTA  
BRATISLAVY
Názov výstavy: Fešandy zo šuplíkov. 
Sudek a Slovensko
Autor fotografii: Josef Sudek
Kurátorky: Hana Buddeus,  
Katarína Mašterová
Miesto: Galéria mesta Bratislavy, 
Mirbachov palác,
Trvanie výstavy:  
28. 10. 2021 – 9. 1. 2022

Priaznivcom fotografie je meno 
svetoznámeho českého fotografa 
Josefa Sudka dôverne známe.  
Jeho autorské výstavy sú na Slovensku 
veľmi zriedkavé a preto vzácne.  
Za takúto výnimočnú príležitosť 
možno považovať expozíciu 
v Mirbachovom paláci Galérie 
mesta Bratislavy (GMB) „Fešandy 
zo šuplíkov. Sudek a Slovensko“, 
navyše s jeho obľúbenou sochárskou 
tematikou. Bola v termíne tradičného 
Mesiaca fotografie, ale mimo jeho 
pestrého programu. No majster  
Sudek mal zastúpenie na tomto  
31. medzinárodnom festivale do konca 
novembra na výstave v Univerzitnej 
knižnici “100 najlepších fotografických 
kníh v strednej a východnej Európe 
2000 – 2020” obsiahlou, 620 stranovou 
publikáciou Sudek a sochy. Vydalo  
ju nakladateľstvo Artefactum –  
Ústav dejín umenia Akadémie vied 
Českej republiky (ÚDU AV ČR).  
Je to kolektívne reprezentatívne dielo 

fotografovej milovanej tematiky 
akou boli sochy, o ktorých Sudek 
povedal: „Plastika je živá a musí byť 
fotografovaná ako živá.“ Z toho je 
zrejmé, že rád hľadal paralely medzi 
fotografiami sôch a živých ľudí.
V súťaži Najkrajšie české knihy 
roka v kategórii katalógy získala 
monografia tretie miesto. Jej 
koncepciu navrhla a editáciu textov 
mala na starosť Hana Buddeus, ktorá 
s Katarínou Mašterovou kurátorsky 
pripravila výstavu v prízemí GMB. 
Podľa nich Sudkova fotografická 
pozostalosť stále ukrýva mnoho 
neznámych príbehov. V 30. rokoch  
20. storočia, keď sa okrem portrétnych 
a reklamných snímok sústreďoval 

na fotografovanie umeleckých diel, 
často spolupracoval s architektmi, 
umelcami, umeleckými spolkami, 
historikmi umenia, redaktormi 
časopisov a vydavateľmi. V roku 1937 
získal od českého spolku Umelecká 
beseda rozsiahlu fotografickú zákazku 
súvisiacu s pražskou výstavou Staré 
umenie na Slovensku. Jej cieľom 
bolo rozšíriť povedomie o slovenskej 
kultúre prostredníctvom výtvarného 
umenia. Počas príprav a trvania 
výstavy Sudek zhotovil takmer päťsto 
fotografií jednotlivých exponátov, 
z ktorých vynikajú snímky sôch, 
liturgických predmetov z kovu 
a textílií. Až na niekoľko výnimiek 
ide o neznámy súbor fotografií 

zobrazujúcich sochy svätcov, ľudové 
podmaľby na skle, keramiku, madony, 
piety, kalichy, cibóriá, pacifikály, 
monštrácie či kazuly. Fotografie sú 
jedinečným záznamom dobového 
pohľadu na slovenské umenie 
a umelecké remeslo. Zväčšené 
výšivky či detaily prác z kovu pôsobia 
prekvapivo moderne a aktualizujú 
staré umenie pre vtedajšiu súčasnosť.
Fotografie boli využité ako 
reprodukcie v dobových periodikách 
nadväzujúcich na uvedenú pražskú 
výstavu. Okrem negatívov a pozitívov, 
ktoré slúžili ako predlohy reprodukcií, 
expozícia v Bratislave predstavila 
aj nikdy nepoužité snímky. Sú 
z autorovej pozostalosti v ÚDU AV 
ČR, ktorá je tematicky zameraná 
na fotografie umeleckých diel. 
Poukázaním na pôvodný účel či 
proces vzniku konkrétnych záberov 
aj odkrýva charakter Sudkovej 
fotografickej praxe. Potvrdila to 
architektonická inštalácia výstavy 
vyše sto rôzne veľkých obrazových 
záberov. Niektoré negatívy boli 
presvetlené, iné s možnosťou vidieť 
z oboch strán alebo na zadnej strane 
fotografie prečítať Sudkov ručný 
odkaz sochárovi Josefovi Wagnerovi. 
Návštevník mal pri prehliadke 
k dispozícii dvanásť stranový 
sprievodný text. Okrem názvu 
a miesta objektov sa z neho dozvedel 
ako ich Sudek fotil a experimentálne 
vyvolával, za ktorú fotografiu si 
účtoval 75 Kč, tiež o činnosti spolku 
Umelecká beseda, ktorý v roku 1937 na 
Pražskom hrade organizoval výstavu 
Staré umenie na Slovensku s 2077 
číslovanými exponátmi, čo bol jeden 
z najväčších výstavných projektov 
v medzivojnovom Československu. 
Keďže na dokumentácii slovenského 
umenia pracovala aj firma Press Photo 

Service Alexandra Paula a Františka 
Illka, doplnkovo predstavili aj 
fotografie tejto pražskej agentúry.  
Na výstave bola aj možnosť cez 
slúchadlá vypočuť z archívu Českého 
rozhlasu rozhovor so Sudkom  
Dve fešandy (1963).
Historický význam a dôležitosť 
fotografovej tvorby potvrdzuje 
výskumný projekt „Josef Sudek 
a fotografická dokumentácia 
umeleckých diel: od súkromného 
archívu umenia k reprezentácii 
kultúrneho dedičstva.“ V rokoch 2016 
– 2020 ho realizoval ÚDU AV ČR. Jeho 
vyvrcholením bola výstava „Fešandy 
zo šuplíkov“ v Galérii hlavného 
mesta Prahy (2020), ku ktorej vyšla 
spomínaná bohato ilustrovaná 
monografia Sudek a sochy. Jeho 
fotografický archív je uložený v ÚDU 
AV ČR a prístupný prostredníctvom 
online databázy sudekproject.cz.
Josef Sudek sa narodil v Kolíne, 
väčšinu života prežil v Prahe. 
V zákazkovej práci sa venoval hlavne 
reprodukovaniu umeleckých diel, 
reklamnej fotografii, fotografovaniu 
pamiatok. Tvoril ich zväčša pre 
publikácie, ilustroval monografie 
umelcov, prispieval do časopisov. 
V roku 1961 získal titul zaslúžilého 
umelca. Jeho obľúbené motívy boli 
pražská mestská krajina a pamiatky, 
záhrady, nájdené a inscenované 
zátišia. Medzi najznámejšie 
fotografické cykly patria Svatý Vít, 
Okno mého ateliéru, Kouzelná 
zahrádka či Labyrinty. Výstavu 
pripravila GMB s ÚDU AV ČR, Českým 
centrom v Bratislave a finančnou 
podporou Ministerstva kultúry ČR.

Pavol Erdziak
publicista

Josef Sudek | Majster M. S. | Sv. Barbora | Banská Štiavnica | okolo 1506
Slovenské banské múzeum | Banská Štiavnica | detail | 1937
bromostrieborná fotografia | Ústav dejín umenia AV ČR

Foto © Adam Šakový | z inštalácie výstavy | 2022
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INSTITUT 
TVŮRČÍ 
FOTOGRAFIE 
VYDAL 
JUBILEJNÍ 
KATALOG 30+
30+. 30 let Institutu tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity v Opavě.
Editor: Vladimír Birgus
Spolupráce: Ondřej Durczak,  
Josef Moucha, Karel Poneš,  
Michał Szalast
Kurátoři výstavy, výběr fotografií:  
Vladimír Birgus,  
Ondřej Durczak a Michał Szalast
Grafická úprava: Vladimír Vimr
396 stran, česky a anglicky
Nakladatelství FotoD, Ostrava 2021
ISBN 978-80-906937-9-1

Téměř s ročním odstupem, způsobe-
ném covidovou situací, se podařilo 
kolektivu autorů (Vladimír Birgus, 
Ondřej Durczak, Michal Szalast, spo-
lupráce Josef Moucha a Karel Poneš) 
pod vedením editora Vladimira Bir-
guse vydat obsáhlou, bezmála čtyř set 
stránkovou publikaci s názvem „30+“. 
Jak upřesňuje podtitul: „30 let Insti-
tutu tvůrčí fotografie“, jde o publikaci, 
která doprovázela loňské výstavy ITF 
v Opavě, Zabrzu, Budapešti, Opolí, Bra-
tislavě, Katovicích a Praze a která při-
pomíná třicetiletou existenci jednoho 
z nejvýznamnějších českých vysoko-
školských učilišť fotografie. Za dobu 
existence institutu to není první kniha, 
která by mapovala činnosti školy. 
V minulosti již vznikly jubilejní publi-
kační projekty, jako byly např. Opavská 
škola fotografie (2010), 25 let Institutu 
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity 
v Opavě (2015) i tematické publikace, 
zaměřené jak na činnost pedagogů 
(Pedagogové Institutu tvůrčí fotogra-
fie, 2001), tak i na úspěchy studentů 
(Absolventi Institutu, 2006.)

30+ je koncipovaná jako reprezen-
tativní obrazová publikace, která se 
výběrově věnuje výsledkům činnosti 
institutu od jejího založení ve školním 
roce 1990/1991, ale hlavní pozornost 
věnuje studentským pracím z posled-
ních let. Koncepčně navazuje na před-
chozí jubilejní publikace.

I v knize 30+ je využit princip členění 
na obrazovou a textovou část. Necelé 
tři čtvrtiny obsahu tedy zaplňují repro-
dukce ukázek fotografických souborů 
studentů a absolventů ITF koncipo-
vaných volně od intimních rodinných 
motivů přes současná celospolečenská 
témata, inscenované výjevy, portréty, 
fotografie architektury a krajiny až po 
experimentální a konceptuální tvorbu. 
Široká škála stylů a témat dokládá, že 
ITF není úzce specializovanou školou, 
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Marek Würfl | zo série Boyhood | 2021

ale dává prostor všem aktuálním tren-
dům fotografické tvorby. Kromě aktu-
álních studentských prací, které 
představují to nejlepší z doktorských, 
diplomových, bakalářských a klauzur-
ních fotografických projektů po roce 
2015, tak je také připomenuta tvorba 
úspěšných absolventů, kteří se již etab-
lovali v uměleckém provozu, k nimž 
patří třeba Lucia Nimcová, Andrej 
Balco, Lena Jakubčáková, Pavel Maria 
Smejkal, Bára Prášilová, Dita Pepe, 
Jolana Havelková, Irena Armutidisová, 
Tomáš Pospěch, Rafał Milach, Tomasz 
Liboska a mnoho dalších. Širší pohled 
na činnost školy dotváří již zmíněné 
specializované textové přílohy. V knize 
je pečlivě představena výstavní čin-
nost institutu v letech 1991 – 2021 (s. 
322 – 333), vhodně doplněná dokumen-
tační částí sestavenou z plakátů k jed-
notlivým výstavním projektům, včetně 
záběrů do instalací výstav, mezi nimiž 
byly expozice v tak z důležitých insti-
tucí jakými jsou Uměleckoprůmys-
lové museum v Praze, Galerie hlavního 
města Prahy, Fotografie Forum Frank-
furt ve Frankfurtu nad Mohanem, Pho-
tokina v Kolíně nad Rýnem, Muzeum 
historie Katovic, Dům umění v Bra-
tislavě či Palác brabantských vévodů 
v Lille. Badatelsky je také nesmírně pří-
nosný přehled odborné činnosti, pře-
devším se jedná o soupis teoretických 
bakalářských, magisterských a diser-
tačních prací (s. 336 – 365), opět ilu-
stračně doplněný reprodukcemi 
obálek. Mnohé z těchto prací, které 
jsou zveřejněny na webu www.itf.cz, 
výrazně obohatily historiografii české, 
slovenské a polské fotografie. Vedle 
studentských prací je v závěru knihy 
shrnuta také rozsáhlá publikační čin-
nost pedagogů institutu (s. 378 – 381), 
a to ve formě vybraných bibliogra-
fických zápisů, chronologicky řaze-
ných u každého pedagoga. Nechybí ani 
seznamy katalogů vydaných ke sku-
pinovým výstavám, soupisy oceně-
ných absolventů a studentů. Ve výčtu 
doplňujících informací figuruje také 
přehled pedagogických osobností, 
který působily na institutu v průběhu 
uplynulých tří dekád. 
Publikace 30+ logicky navazuje na již 
zavedenou tradici, která vlastně kaž-
dých pět let, počínaje patnáctým 
jubileem, připomíná příběh školy, 
která se vyprofilovala jako jedna z před-
ních středoevropských škol, na které 
lze studovat fotografii na vysokoškol-
ské úrovni. Oproti předchozím pub-
likacím je 30+ s 396 stranami vůbec 
nejrozsáhlejší publikaci, působivě gra-
ficky upravenou Vladimírem Vimrem 
a mimořádně dobře vytištěnou brněn-
skou tiskárnou Helbich na kvalitním 
matném papíru. Obsáhlá publikace, 
která je díky kompletně dvojjazyčným 
textům určena pro domácí i zahraniční 
publikum, dobře dokládá, jak velkou 
cestu Institut tvůrčí fotografie urazil od 
skromných začátků v roce 1990.

Štěpánka Bieleszová
kurátorka fotografické sbírky  

Muzea umění Olomouc

Zuzana Veselá | Kryštof Krhovjak | Z cyklu Fantasma | 2018

Arkadiusz Gola | Ruda Ślaska | 2010
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Banskoštiavnický rodák Dežo Hoff-
mann je ako fotograf výrazne zapí-
saný v dejinách svetového šoubiznisu. 
Nápaditým prístupom k foteniu, cie-
ľavedomou prácou, novátorstvom vo 
vyvolávaní fotografii, kamarátskou 
a veselou povahou sa tento v živote 
skromný malý okuliarnatý človek stal 
vyhľadávaným fotografom najväč-
ších hudobných a filmových hviezd 
20. storočia. Kolegovia mu závideli, 
že ako jeden z mála ľudí strávil naj-
viac času v tesnej blízkosti najslávnej-
šej kapely The Beatles, bol akoby člen 
ich rodiny. Fotil aj skupiny Rolling Sto-
nes, Cream, Pink Floyd, Animals, Who, 
Bee Gees, Kinks, Easybeats, Troggs, 
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PETR  
ZATLOUKAL
Vydavateľstvo:  
Univerizta Palackého v Olomouci
Edícia: Olomoučtí fotografové 
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Petr Zatloukal (1956) sa prezentoval na 
tohtoročnom Mesiaci fotografie v Uni-
verzitnej knižnici v Bratislave cyklom 
zo série Aerobic z druhej polovice 80. 
rokov. Súčasťou otvorenia výstavy bolo 
aj uvedenie jeho monografie, ktorej 
recenziu vám tu predkladáme. Nepo-
známe celé Zatloukalovo fotografické 
dielo, takže sa môžeme vyjadriť len 
k fotografiám, ktoré sú publikované 
v knižke. Prvým cyklom je Balatón 
z roku 1985. Destinácia Balatónu bola 
jedna z mála lokalit, kde sa za socia-
lizmu mohlo vycestovať na dovolenku. 

JINDŘICH 
ŠTREIT
OHLÉDNUTÍ
(Fotografie z let  
1978 – 1989)

Titul: Jindřich Štreit Ohlédnutí
Vydavateľstvo: Muzeum v Bruntále
Texty: Štepánka Bieleszová,  
Vladimír Birgus
Grafický dizajn: Vladimír Vaca
Formát: 167 x 189 mm
ISBN: 978-80-87038-36-9

5. septembra 2021 sa Jindřich Štreit (1946) 
dožil 75-ky a pri tej príležitosti inštaloval  
na svojom „domovskom hrade“  
Sovinec výstavu k tomuto jubileu.  
K výstave bola vydaná knižka – katalóg, 
ktorú som dostala priamo od autora  
počas našej letnej návštevy Sovinca.  
Táto knižka prezentuje známe, ale aj 
doteraz neprezentované fotografie z jeho 
archívu od konca 70 tych rokov do roku 
1989. V tom čase Štreit pôsobil ako pedagóg 
v okolí Sovinca a mapoval vesnický život 
v jeho okolí. Profesiu a lásku k ľuďom 
dokonca aj pôsobiská „zdedil“ po rodičoch. 
Na čiernobielych fotografiách s empatiou 
zachytáva prostých ľudí, pri práci  
na poliach, doma v rodinách s deťmi,  
na schôdzach, pri nácviku na CO cvičení  
a pri športe na malých dedinských 
štadiónoch. Fotky miesto názvu majú  
len názov obce, kde boli nafotené. 
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FOTOGRAF  
SVETOVÝCH HVIEZD
Autor: Marián Pauer
Kniha: Dezo Hoffmann slovenský fotograf svetových hviezd
Vydavateľstvo: Slovart Bratislava, 2021
ISBN: 978-80-556-4291-1

Autor vtipne zachytáva obéznych 
ľudí v plavkách, mladučké dievčatá 
s hore bez. Ďalšie fotografie, napríklad 
z osláv 1. mája predstavujú skôr odvrá-
tenú stranu ako tú, ktorú vyžadovala 
„strana a vláda“. Nedostupné návštevy 
pretekov formuly 1 v západných kraji-
nách si socialistická spoločnosť nahra-
dila závodením motokár. Ďalej sú to 
pouličné zábery z Bratislavy, Olomo-
uca, Banskej Bystrice, ale aj ľudové 
veselice, dožinky, maškarný ples. Zat-
loukalove fotografie sú úsmevným, 
ale aj kritickým pohľadom na spo-
ločenské dianie vo vtedajšej spoloč-
nosti. Generácií, ktorá zažila obdobie 
pred Novembrom 89, jeho fotogra-
fie otvárajú spomienky a nostalgiu za 
obdobím detstva, bez ohľadu na spolo-
čenskú históriu, na dobu bez technolo-
gických výdobytkov, očistenú od dnes 
všadeprítomného internetu a mobi-
lov. Sú čistou esenciou zachyteného 
života, kde najväčším čávom medzi 
deťmi je chlapec v havlovsky krát-
kych teplákoch a v rovnako krátkych 
našnurovacích korčuliach (Olomouc 
1987). Josef Moucha na vysvetlenie 
doby, ktorú sme žili v sprievodnom 
texte dopĺňa texty Štepánky Bieleszo-
vej a dokresľuje dobu, ktorú sme žili. 
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Hollies, Slade, Deep Purple, Manfred 
Mann, Tremeloes, Marmalade, Middle 
of The Road, hudobníkov Bob Dylan, 
Chuck Berry, Little Richard, Joe Coc-
ker, Stevie Wonder, James Brown, 
Sammy Davies Jr, Jim Morrison, David 
Bowie, Rod Stewart, Roy Orbison, Tom 
Jones, Bill Haley, Jimi Hendrix, Bob 
Marley, Elton John, Louis Armstrong, 
Ray Charles, Chick Corea, Count Basie, 
Duke Ellington, speváčky Sarah Vau-
ghan, Cilla Black, Dalida, Dolly Par-
ton, Mireille Mathieu, Julie Driscoll, 
Rita Pavone, Diana Ross, Lulu. Z oblasti 
filmu to bili Charles Chaplin, Lau-
rence Olivier, Marilyn Monroe, Mar-
lene Dietrich, Audrey Hepburn, Marlon 
Brando, Anthony Quinn, Kirk Dou-
glas, Jayne Mansfield, Lucino Visconti, 
Raquel Welch, Brigitte Bardot, Sophia 
Loren, Ursula Andress, Elke Sommer 
či Peter Ustinov. Pred jeho objektívom 
stála modelka Twiggy, filozof a mate-
matik Bertrand Russell, boxer Muham-
mad Ali, spisovateľka Agatha Christie 
a mnohí ďalší.

Hoffmanna (1912 – 1986) nazývali 
otcom pop fotografie, priekopníkom 
fotografie šoubiznisu, architektom 
obrazového priestoru, vyznávačom 
autentického svetla. Ktovie dokedy by 

bol tento slávny fotograf pre Slovensko 
neznámy, keby publicista a kurátor 
výstav Marián Pauer v jeden jesenný 
večer 1988 pri prepínaný televíznych 
kanálov nenarazil na viedenské 
vysielanie. V dokumente o fotografovi 
z Horného Uhorska zbadal Trojičný 
stĺp z Banskej Štiavnice, nasledovali 
fotografie hudobných skupín od 
Deza Hoffmanna. Ten bol doma 
úplne neznámy, pretože odišiel do 
zahraničia pred druhou svetovou 
vojnou. Ako historik fotografie  
začal po ňom Pauer pátrať.  
Bolo to množstvo telefonátov 
a zahraničných ciest do rôznych 
inštitúcií v nasledujúcich rokoch.
Prvá slovenská výstava z tvorby nášho 
rodáka čo fotografoval The Beat-
les bola na festivale Mesiac fotogra-
fie 1998 v Slovenskom národnom 
múzeu pod názvom Volali ho Dežo. 
Ja som si tam spomenul, že meno 
Dezo Hoffmann som videl v pašo-
vaných anglických časopisoch Beat-
les, ktoré mi v roku 1967 ukázal Matej 
Olejár z popradskej skupiny Pavúci. 
Hoffmanna som považoval za zahra-
ničného prominentného fotografa 
a zrazu som bol na výstave veľmi hrdý 
na rodáka. Ako priaznivec fotogra-
fie a hudby som mal veľkú radosť aj 
z jej obmenenej podoby v pezinskej 
galérii G5 od 13. 1. do 1. 2. 1999. Oveľa 
výraznejšiu návštevnosť a publicitu 
mala výstava slávnostne a veľkolepo 
otvorená 28. 11. 2000 v Mirbacho-
vom paláci Galérie mesta Bratislavy. 
Bola v rámci projektu Henkel Sloven-
sko Slovensku. Nim medzinárodná 
spoločnosť predstavovala verejnosti 
významné osobnosti, ktorých korene 
siahajú na Slovensko a presadili sa 
vo svete. Okrem spomienok na veľkú 

výstavu ostala po nej takmer 130 stra-
nová publikácia Fotograf Beatles, za 
ktorú Marián Pauer dostal medzi-
národnú Cenu E. E. Kischa. Autor 
sa stým neuspokojil, pretože chcel 
oveľa viac priblížiť skromného ban-
skoštiavnického rodáka, ktorého 
v druhej polovici minulého storočia 
milovalo Anglicko a v rodnej krajine 
bol všeobecne neznámy. Preto nad-
šenecky pokračoval v detektívnom 
pátraní po jeho zaujímavej minulosti 
u jeho spolupracovníkov v ateliéri, 
hudobníkov i dvoch Hoffmannovych 
potomkov. Výsledkom je nová, dvojná-
sobne hrubšia kniha Dezo Hoffmann 
slovenský fotograf svetových hviezd, 
ktorá tiež vyšla vo vydavateľstve Slo-
vart. V nej zosumarizoval 20 rozhovo-
rov, ktoré v období rokov 1995 až 2019 
absolvoval viackrát v Londýne,  
ale aj v USA, Švajčiarsku a doma 
s organizátormi medzinárodného 
hudobného festivalu Bratislavská lýra. 
Tomu náš človek v zahraničí výrazne 
pomáhal v socialistickom čase veľmi 
obmedzených kontaktov so Západom. 
Jeho zásluhou sme na lýre videli via-
ceré spomínané skupiny. Akou bol 
medzi nimi Dezo osobnosťou, potvr-
dzujú v knihe fotografie pózujúcej 
päťčlennej americkej skupiny Beach 
Boys na chodníku pri Dunaji v pozadí 
s Bratislavským hradom (1969) alebo 
anglická speváčka Sandie Shaw obklo-
pená desiatkami predavačiek na Cen-
trálnom trhovisku (1967).

Čitateľ sa dozvie, prečo Dezo vyme-
nil filmovú kameru za fotoaparát, ako 
si vo veku 50 rokov získal štyroch čle-
nov Beatles, ktorým podobne ako 
Cliffovi Richardovi so skupinou Sha-
dows vytvoril vizuálny imidž. Že so 

slávnym vojnovým fotografom Rober-
tom Capom a spisovateľom Ernestom 
Hemingwayom tvoril nerozlučnú tro-
jicu, ktorých rozdelilo Dezovo zrane-
nie a prevoz do internačného tábora vo 
Francúzsku. Uvidí fotografie hudobní-
kov nielen na koncertoch, ale i v obý-
vačke, na ulici, v parku, na pláži a v 
rôznych pozíciách i pri bezprostred-
nom vystrájaní. Dozvie sa, že zanechal 
vyše milióna negatívov, ktoré sú stále 
žiadané agentúrami a periodikami. 

„Ja som používal autentické svetlo. 
Všetko som mal presvetlené. Nemal 
som problémy, lebo som vedel, ako 
na to. A to som nemal expozimetre. 
Dnešní fotografi snímajú automatic-
kými fotoaparátmi, také fotografo-
vanie je ako detská hračka,“ prezradil 
dávno Hoffmann. „Iní ešte používali 
dvojoké zrkadlovky formátu 6x6 i apa-
ráty na väčší formát negatívu, keď 
on vyrukoval s jednookou zrkadlov-
kou, maloformátovým kinofilmovým 
Nikonom. Kde druhí potrebovali oveľa 
väčší priestor a čas na prípravu foto-
grafovania, Dežo bol mobilnejší, rých-
lejší, pohotovejšie reagoval na zmenu 
situácie. Keďže vedel vyvolávať filmy 
jemnozrnne, nemal problémy so zväč-
šovaním. Ako jeden z prvých začal 
v tomto fotografickom žánri využí-
vať farbu,“ dodáva Pauer. Zároveň 
hodnotí jeho tvorbu ako reportáž, 
dokument a výtvarnú fotografiu. Pred-
stavuje ho ako fotografa, diplomata, 
organizátora, novinára, dôverného 
znalca zábavy zvlášť populárnej hudby 
i človeka s veľkým srdcom, ktorý mál 
rád Slovákov a rodnú krajinu aj keď 
prakticky celý život býval v zahraniči.

Pavol Erdziak, publicista

Útla knižka Miloslav Stibor (1927 – 
2011), ktorá patrí do edície Olomo-
učtí fotografové nám približuje dnes 
už nežijúceho autora, ktorý v dejinách 
spoločnej československej fotografie 
má svoje miesto. Nepoznám Stiborovú 
rozsiahlu tvorbu a tak sa budem vyjad-
rovať k fotografiám, ktoré zaradila Šte-
pánka Bieleszová do tejto monografie. 

Stibor vyštudoval Ústav výtvarnej 
výchovy na Pedagogickej fakulte Olo-
mouckej univerzity a na tejto škole 
pôsobil až do roku 1975. Popri tom 
pôsobil aj na ĽŠU, kde bol medzi 
prvými, ktorí vyučovali fotografiu. 
Výtvarné vzdelanie sa odrazilo aj v jeho 

prístupe k fotografií. Kniha je výbe-
rom jeho reportážnej tvorby z 50 tych 
a 60 tych rokov až po náročné kompo-
zície so svetlom v ateliéry z konca 60 
tych a začiatku 70 tych rokov. Editorka 
Štepánka Bieleszová vybrala repor-
tážne fotografie, ktorými autor dokazo-
val, že bol na „pulze dňa“ a z dnešného 
pohľadu majú snímky, nielen his-
torickú, ale aj umelecko dokumen-
tárnu hodnotu. Takými sú fotografie 
z folklórnych slávnosti v Strážnici, 
protisvetlom naplnené obrazy detí 
kúpajúcich sa vo vode, alebo reportážne 
fotografie z Arménska, z Paríža, Bená-
tok, Turecka. Depresívne pôsobí cyk-
lus Černé myšlenky, ktorý je datovaný 
1962 – 1963. Nasledujú ešte kontrastné 
č.b. fotografie zachytávajúce siluety 
ľudí, alebo vecí, ako Cirkus Berou-
sek, Na kolotoči, Prosté motívy, a Pra-
covné motívy. V tom čase, keď som sa 
začal zaujímať o fotografiu a bol som 
účastný amatérskych fotografických 
školení a súťaží, tak podobné fotogra-
fie boli často publikované vo fotogra-
fickej tlači ako Čs. fotografia, alebo 
Výtvarníctvo, fotografia film. S pozd-
ným čs. surrealistickým hnutím rezo-
nujú ešte Siborove kompozície Hračky 
1-2 z roku 1965, opart pripomínajúce 
Zimné motívy1, 15, 2, 3 a ďalšie. 

 V ateliérovej fotografií Stibor pri-
stupuje k fotografií už ako profesio-
nál, ktorý realizuje zaujímavé štúdie 

so svetlom. Koncom 60. rokov začal 
fotiť ženské portréty a akty, s využi-
tím osvetlenia s ktorým pracoval maj-
strovsky, nadväzujúc na českú tradíciu 
napríklad Františka Drtikola. Na Slo-
vensku v tom čase podobné akty so 
svetlom realizovala napríklad Oľga 
Bleyová, alebo Miro Gregor. Stiborova 
najznámejšia fotografia z cyklu Mil-
ler s č.7 (1969 celkovo ich bolo 14) sa už 
v roku 1971 objavila v zahraničí. 

5 rokov pred vznikom samostatného 
štúdia fotografie na FAMU Stibor pre-
sadzoval fotografiu na fakulte kde 
pôsobil, ale aj na LŠU, kde dovtedy 
výučba fotografie nebola samozrej-
mosťou. A aj za tieto aktivity mu patrí 
uznanie, že nakoniec sa dnes fotografia 
vyučuje na viacerých stredných a vyso-
kých školách či už na Slovensku, alebo 
v Čechách. 

Ľubo Stacho
fotograf

Ako vždy jeho fotografie sú „vôňa 
človečiny“ v tej najrýdzejšej podobe.  
Štreit sa v roku 1982 zúčastnil nepovolenej 
výstavy na tenisových kurtoch pražskej 
Sparty. Výstava sa ešte len inštalovala, 
keď tam došli príslušníci ŠTB a výstavu 
označili za protištátnu a následne urobili 
v Štreitových byte na Sovinci domovú 
prehliadku. Nasledovala 4 mesačná 
vyšetrovacia väzba a podmienečné 
odsúdenie na 10 mesiacov. Keď vyšiel 
z väznice už nemohol byť učiteľom 
a nastúpil ako dispečér na Státni statek 
v Rymařove. Lepšie mu ani nemohli urobiť, 
lebo sa dostal oveľa bližšie k ľuďom a jeho 
operačný priestor sa značne rozšíril.  
Tu už mohol oficiálne dokumentovať svoje 
okolie. Bol oveľa bližšie k ľuďom a svojím 
témam. Myslím si, že to tu bolo treba 
spomenúť, lebo mojej generácií a mladším 
záujemcom nemusí byť Štreitov príbeh 
známy a pre pochopenie jeho fotografií  
je to dôležité.
 
K fotografiám v knižke ešte spomeniem 
portrét ženy s bielym šálom z Těchanova 
a o pár strán neskôr sa Těchanov znova 
objavil a boli to dvaja krásni, láskou 
naplnení starší ľudia. Od Štreita som sa 
dozvedela, že sú to jeho rodičia. Z ďalších 
fotografií by som spomenula zátišie 
z Mladějovic je o kolobehu života, nápoje 
usporiadané v zástupoch od detských 
kojeneckých fliaš, cez fľašky kofoly, krígle 
piva, poháre vína, poldecáky rumu až 
po šálky čaju s lyžičkami. Je to metafora 
kolobehu ľudského života. Takou je  
aj fotka z Řepčína o dvoch vnučkách 
a starenke v kresle, v bizarnomn prostredí 

Píše: „Čím méně uspokojení přiná-
šeli zaměstnanecké poměry, tím nalé-
havěji bylo zadostiučenení hledáno 
jinde. V masovém měřítku se rozvíjelo 
chataření a chalupaření. Obyvatelstvo 
sadařilo a pěstovalo užitkové rostliny 
v domácích zahradách, případně hos-
podařilo na zahumencích.“

Z moravskej dokumentárnej fotografie 
napríklad od Jindřicha Štreita alebo 
Vladimíra Birgusa sme zvyknutí na 
silnejšie a metaforickejšie fotografie, 
ale na druhej strane je chvályhodné, 
že vychádzajú knižky, ktoré dopĺňajú 
vtedajší obraz doby. 

Podobne ako v monografii Miloslava 
Stibora je k tejto knihe v závere 
pridaná vyberateľná fotografia, 
vytlačená na hrubšom papieri, 
ktorá sa dá prezentovať samostatne 
bez knihy, napríklad na stene ako 
samostatný obrázok. Edícia venovaná 
moravským fotografom je nesmierne 
pozitívna vec. Kiež by aj na Slovensku 
prišla niektorá inštitúcia s podobným 
projektom, aby bola zmapovaná 
tvorba prednovembrových autorov.
 

Monika a Ľubo Stacho
Petr Zatloukal | Balaton | 1985

Jindřich Štreit | Ženy odpočívajú | rok neznámy

Jindřich Štreit | Křížov | 1980

Miloslav Stibor | Zdenka | 1965

Miloslav Stibor | Mariny (Marieanne z Greifu 5) | 1967

so šijacím strojom, váhou z obchodu 
a ďalšími nepotrebnými vecami.  
Aj príbeh upratovačky v garáži s vojenským 
tankom v Štemberku má surrealistický 
podtón. Alebo maličké bábo so svätým 
obrázkom, ďalej stranícka schôdza 
s presilovkou ľudí za predsedníckym 
stolom. Valčekové maľovky stien 
a slávnostne oblečení manželia pri 
zlatej svadbe so svadobnou fotografiou. 
A podobne je to s každou ďalšou fotografiou 
približujúcou život vo vesniciach Lomnica, 
Stránske, Jiříkov, Ujezd, Rýžovište, atď. 

Žijeme už viac než 30 rokov 
v demokratickej spoločnosti a možno  
pre mladú generáciu je už ťažké pochopiť 
život na fotografiách. Ale pozorný  
a hĺbavý pozorovateľ odčíta tragikomickosť, 
humor, ale hlavne hlbokú empatiu,  
ktorú má Štreit voči svojmu okoliu. 

Jeho dokument je sociologickým vizuálom 
vtedajšej doby, Štreit používa čo najširší 
diapazón veku fotografovaných, od 
babätiek až k najstaršej generácií.  
Priam vyhľadáva a svojím darom 
„zmáknout“ zachytáva ľudí , aby 
archetypálne zachytil život, taký aký je 
v celistvosti, ako Gustav Klimt v jednom 
obraze Troch vekoch ženy, tak Štreit  
vo svojom fotografickom diele, tak, ako  
sa život stal a tak ako sa naďalej deje.  
Prajeme mu ešte veľa tvorivých rokov!

Monika Stacho
fotografka
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POHYBLIVÝ SVIATOK
Názov festivalu: Paris Photo 2021

Termín konania: 11. – 14. november 2021
Miesto konanie: Grand Palais Éphémère, Paríž

Paris Photo 2021 bola úžasná show. 
Po pandemickej odmlke presunuli 
najväčší a najvýznamnejší svetový 
veľtrh do Grand Palais Éphémère, 
dočasnej štruktúry postavenej na 
usporiadanie veľkých umeleckých 
výstav, zatiaľ čo samotný Grand 
Palais, v ktorom býval veľtrh tradične, 
prechádza rekonštrukciou v rámci 
príprav na olympijské hry v roku 2024. 
Tento ročník snáď navštívilo viac ľudí 
ako zvyčajne. Ako keby po vynútenej 
prestávke opäť cítili potrebu znovu sa 
dotknúť fotografického média.

Počas 24. ročníka sa ho zúčastnilo 
178 vystavovateľov z 29 krajín, ktorí 

do Paríža priniesli tisícky fotografií. 
Francúzi milujú fotografiu, svedkom 
čoho je okrem Paris Photo aj festival 
Rencontres d’Arles, či aktuálna 
výstava Majstrovské diela modernej 
fotografie 1900 – 1940 (približne 
230 fotografií zberateľa Thomasa 
Walthera, zapožičané Múzeom 
moderného umenia, New York) 
v Jeu du Paume. Paris Photo je 
predajný veľtrh, ale skutočnosť, že 
veľké množstvo vystavovateľov sa 
rozhodlo ukázať iba jedného alebo 
dvoch fotografov, z neho urobila 
kurátorský zážitok. Do Paríža sa 
nechodí, pokiaľ vám v zbierke 
chýbajú akty, zvieratká a krajinky. 

Taktiež sem nechodia len zberatelia 
a galeristi. Fotografi, vizuálni umelci 
či obdivovatelia fotografie Paris Photo 
zaraďujú do svojho kalendára kvôli 
inšpirácii, zhliadnutiu aktuálnych 
trendov, nových talentov, nadviazaniu 
kontaktov a v neposlenom rade kvôli 
fotoknihám. Máte tu možnosť zakúpiť 
novinky na knižnom trhu, ale aj 
staršie vzácnosti. Novinky predstavujú 
samotní autori a tak sa vám môže stať, 
že si uchytíte napríklad podpísanú 
knihu od nedávno zosnulej Sabine 
Weiss.

Posledný ročník sa vyznačoval 
množstvom fotografií starých 

majstrov umenia, nových talentov, 
mňa najviac už tradične zaujala 
prezentácia galérie Augusta Edwards 
Fine Art, ktorá sa sústredila na 
autorov ako Chris Killip a Markéta 
Luskačová. Slovenské zastúpenie mal 
Martin Kollár, ktorého dielo ste mali 
možnosť vidieť v zurišskej galérii 
Stephan Witschi. Už tradične počas 
Paris Photo udelilo vydavateľstvo 
Aperture ocenenie za knihu roka, 
ktoré tento rok získala kniha What 
They Saw: historical Photobooks 
by Women, 1843 – 1999 od autorov 
Russet Lederman a Olga Yatskevich. 
Paris Photo pokračovalo aj vo svojom 
záväzku k ženám – fotografkám 

v rámci projektu Elles x Paris Photo, 
čo je program iniciovaný francúzskym 
ministerstvom kultúry. Tento rok 
za výberom autoriek a ich diel stála 
kurátorka Nathalie Herschdorfer, 
riaditeľka švajčiarskeho Museum 
of Fine Arts Le Locle. Z jej výberu vo 
mne najviac zarezonovali fotografie 
americkej, pôvodom ruskej fotografky 
Anastasie Samoylovej, ktorá bola 
koncom roka 2021 zaradená do 
užšieho výberu na ocenenie Deutsche 
Börse Photography Foundation Prize 
2022.

Jana Rajcová
fotografka a redaktorka

Anastasia Samoylova, Blue Velvet Chair, 2020
Anastasia je umelkyňa, ktorá sa pohybuje na pomedzí pozorovacej fotografie, ateliérovej 
praxe a inštalácie. Využitím nástrojov a stratégií súvisiacich s digitálnymi médiami 
a komerčnou fotografiou, skúma jej práca pojmy ako environmentalizmus, konzum 
a malebnosť. V tomto roku jej vo vydavateľstve Steidl vyjde už druhá knižná publikácia 
Anastasia Samoylova Walker Evans, Floridas, ktorá v sebe kombinuje tvorbu oboch 
autorov. Tá vznikala podobne, počas intenzívnych ciest po slnečnom americkom štáte. 

Picnic at Night, 2018, Elsa & Johanna
Elsa Parra a Johanna Benaïnous sa stretli v New Yorku v roku 2014 na School  
of Visual Arts. Spojenie medzi nimi viedlo k ich prvej tvorivej spolupráci  
na A Couple of Them, sérii autoportrétov, v ktorých hrajú fiktívne postavy.  
„Radi rozprávame príbehy,“ hovoria. „Krásne, smutné, neskutočné,  
realistické, autobiografické, fiktívne, estetické, banálne príbehy.“

Blossom Restaurant, 103 Bowery, Manhattan, 24. október 1935, od Berenice Abbott
Abbott fotografovala budovy v New Yorku tak, ako keby fotila portréty. V 20. rokoch asistovala Man Rayovi 
v Paríži a inšpiráciu našla v parížskych uličkách Eugèna Atgeta.Tento vplyv sa preniesol do jej projektu  
Changing New York (1935 – 38). Snažila sa vytvárať fotografie, ktoré neodkazovali na iné formy umenia. 
„Fotografia nikdy nemôže vyrásť, ak napodobňuje iné médium,“ tvrdila.

Man with Kitten on Christmas Eve, Londýn, 1975, Markéta Luskačová
Markéta Luskačová, emigrovala do Veľkej Británie z Prahy. Po príchode do Londýna 
v roku 1975 v sebe objavila príťažlivosť k pouličným trhom v meste, najmä k Brick 
Lane. Trh bol prostriedkom prežitia – a stále je – tu si mohla kúpiť jedlo a oblečenie 
a oveľa viac. Obyvateľstvo okolitých ulíc tvorili väčšinou prisťahovalci, tak ako ona. 
Už viac ako desať rokov Luskačová navštevuje Brick Lane každý týždeň.

Bývalá škola v Kongo-Central, Imaginary Trip # 2, 2016, Gosette Lubondo
Lubondo fotografovala bývalú školu v dedine Gombe-Matadi v provincii Kongo-Central v Demokratickej 
republike Kongo. Oživila príbeh miesta, ktoré prináša historické svedectvo koloniálnej éry.

Inner Disorder, Ukrajina 2014 – 2017, Jérôme Sessini
Sessiniho fotografie ukrajinského povstania nie sú pekné, ale sú potrebné. 
Právom spochybňujú hrôzu, násilie a pokrytectvo, ktoré charakterizujú 
šesť rokov vojen pred bránami Európy.

Discarded #50 2014, Anthony Hernandez
Monografia Anthonyho Hernandeza Discarded predstavuje nedokončené domy 
a pozemky na východ a severovýchod od Los Angeles. Projekt vznikol počas 
recesie v roku 2008, ktorá obzvlášť tvrdo zasiahla Kaliforniu, keď stavitelia 
a majitelia domov čelili pôžičkám a hypotékam, ktoré mali vyššiu hodnotu  
ako ich majetok.
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RODINNÝ 
OFF FESTIVAL
Názov: 12.ročník OFF festivalu
Miesto: OD DUNAJ, Námestie SNP 30, Bratislava 
Termín konania: 5. 11. – 19. 11. 2021

Ústrednou témou dvanásteho ročníka 
OFF festivalu bol rodinný portrét. 
Aktuálnejšiu tému si organizátori už 
ani nemohli počas pandémie vybrať. 
Dni trávime už dva roky so svojimi 
rodinnými príslušníkmi doma, alebo sa 
im naopak vybýbame a stretávame sa 
s nimi oveľa zriedkavejšie. Pod pojmom 
rodina v prvom rade chápeme geneticky 
spojených príbuzných. Na druhej 
strane pod rodinou možno chápať 
aj komunity, alebo zoskupenia ľudí, 
ktorí nie sú biologicky prepojení, ale sú 
rodinou skôr symbolicky a ideovo. Celý 
festival dával tému rodiny do rôznych 
rovín a pohľadov, poukazoval na to, ako 
sa mení pohľad na tradičné ponímanie 
rodiny a čo znamená rodina pre 
rôznych ľudí po celom svete.

V roku 2021 bol OFF festival doposiaľ 
najväčší za celú jeho históriu. Bolo 
prezentovaných 36 výstav z celého sveta 
na štyroch poschodiach obchodného 
domu Dunaj v Bratislave. Na festival 
sa prihlasuje prostredníctvom open 
callu a víťazné výstavné projekty vyberá 
festivalový kurátorský tím zásadne na 
základe témy. 

Okrem samotných autorských výstav 
malo zastúpenie aj deväť európskych 
vysokých škôl, ktorým bolo venované 
celé jedno poschodie. Okrem 
študentských prác boli prezentované  
aj fotografické publikácie. 

Na vizuáli festivalu je snímka od 
nemeckej fotografky s matkou 
a tromi dcérami. Séria Rodina Ritchie 
zachytáva jej rodinné súkromie a ju 
samotnú. Výstavu tvoria aj indivuálne 
portréty členiek a klasické skupinové 
fotografie, spája ich to, že členky 
zakaždým pozerajú do fotoaparátu 
bez akýchkoľvek emócií v tvári. Dá 
sa povedať, že tu absentujú typicky 
šťastné výrazy, aké by sme mohli čakať 
pri rodinnom portréte.

Absolútnou novinkou festivalu bolo 
výstavné podzemie. Na mínus tretie 
poschodie sa bolo možné dostať iba 
výťahom s jednou z dobrovoľníčiek 
festivalu, kde sa naraz mohlo dostať 
iba šesť ľudí. To dodalo dojem toho, 
že vstupujete do exkluzívnej výstavnej 
časti, kde sa nenachádzali húfy 
ľudí, ako to už býva na otvoreniach 
podobných podujatí. 

Organizátorom sa podarilo zo 
špinavého nevyužívaného skladu 
spraviť veľkolepý výstavný priestor, kde 
neboli fotografie inštalované iba na 
paneloch, ale obrovské printy viseli zo 
steny, premietali ich na plátno, alebo 
boli nalepené na zemi. Musím priznať, 
že za mňa osobne to bol najlepší 

zážitok festivalu s trojicou vizuálne 
pôsobivých autorských projektov. 

Američan Gregg Segal oslovil svojich 
príbuzných, susedov a známych, 
aby počas jedného týždňa odkladali 
svoj odpad a potom ich požiadal, aby 
si doň ľahli a on ich odfotografoval 
z výšky na piesku, snehu, tráve či 
chodníku. Inscenované portréty 
odkazujú na konzumný a neekologický 
spôsob života komunít. V projekte 
7 dní odpadu – Bilancia 2021 hravo 
personalizuje vinníkov odpadovej 
krízy, na ktorej sa podielame všetci. 
Tieto veľkoformátové fotografie boli 
inštalované na zemi, a človek mal 
miestami pocit, že chodí po skutočných 
odpadkoch, vskutku výborný nápad 
umiestnenia. 

Naproti tomu boli zo stropu 
inštalované obrovské desaturované 
portréty žijúcich aj zosnulých 
rodinných príslušníkov poľskej 
autorky Patrycji Pawezowskej v sérií 
Tváre. Séria má akoby spomienkový 
charakter, jednotlivé časti každej 
tváre boli akoby neproporčné alebo 
pokrčené a nalepené na skutočnú tvár. 
Je to pútavý vizuálny experiment, kde 
autorka spája digitálnu a analógovú 
fotografiu.

Slovák Daniel Laurinc rieši fiktívny 
príbeh jeho babičky, ktorá si zachránila 
život útekom do lesa pred Nemcami. 
Jeho výstavný projekt s názvom Príbeh, 
ktorý sa nikdy nestal sa zameriava 
na rodinnú traumu z holokaustu 
a hľadanie identity. 

Medzi ďalšie neprehliadnuteľné 
výstavy určite zaraďujem projekt 
Otcovia od belgického fotografa Barta 
Heynena. Je to skvelo nafotená séria 
o otcovstve párov rovnakého pohlavia 
v Spojených štátoch. Autor portrétoval 
viac ako 40 rodín, veľmi rôznorodú 
skupinu otcov – gayov, ktorí majú 
deti. Autenticky zachytil každodenné 
situácie v týchto rodinách, a poukázal 
tým na novú éru dúhových rodín. 

Japonec Haruhiko Kawaguch zabalil 
rodiny a páry spolu s ich domami 
do obrovského igelitu a symbolicky 
tak zachytil uzatvorenosť a túžbu po 
vzájomnom kontakte. Ikonická séria 
bola známa už začiatkom roka 2021,  
no perfektne vystihuje aj súčasnú dobu. 

Zapamätateľná bola inštalácia od 
Small Disks – stena z ventilátorov, 
ktoré smerujú na mobil, kde vo vetre 
veje slovenská vlajka – satira na 
patriotizmus Slovákov. Fotografické 
gýčové koláže adjustované na tortovom 
korpuse prezentoval Viktor Šelesták.

Na zamyslenie stoja aj čiernobiele 
snímky maďarského autora Benca 
Molnára. V sérií Legitímny skúma 
ideologické puto komunít. Olja 
Triaška Stefanović sa zameriava na 
pamäť a históriu svojej rodiny. Srbská 
fotografka vo svojej tvorbe rieši, čo sa 
stane s rodinou, ak jeden člen opustí 
rodnú krajinu a emigruje, keďže 
sama žije na Slovensku už dlhú dobu. 
Český fotograf Roman Franc zachytil 
najstarších žijúcich členov hnutia 
Sokol z tzv. vernej gardy. Portréty 
ľudí od Brna až po New York spojuje 
to, že ľudia na fotografiách tvoria 
pomyselnú rodinu. Viacerí z nich zažili 
vojnu, emigráciu a ťažké podmienky 
v cudzom prostredí v neutíchajúcej 
túžbe po domove. 

Počas festivalu medzinárodná porota 
rozhodla a odovzdala dve ceny. Prvou 
cenou je On Award pre najlepší 
študentský projekt, kde víťaz získal 
priestor na sólo výstavu počas ďalšieho 
ročníka festivalu. Získal ju rakúsky 
umelec Peter Pflügler z Royal Academy 
of Art v Haagu za svoj osobný projekt 
Teraz nie je vhodný čas. Víťazná séria 
je o utajovanej samovražde jeho otca. 
Druhým ocenením je Lee Award za 
progresívne a inovačné dielo, kde 
víťaz získal aj finančnú cenu. Získal 
ju turecký umelec Ali Saltan za 
projekt Araf. V podobe inscenovaných 
portrétov afganských utečencov, ktorí 
roky čakajú v tureckom tábore na 
prijatie v niektorej zo západných krajín, 
autor alegorizuje ich stav ako očistec 
(po turecky Araf). Ľudia stoja v krajine 

pred výraznou zelenou plachtou a autor 
tak naráža na vykorenenie týchto ľudí 
z rodnej krajiny, ktorí čakajú na svoj 
budúci domov. 

Sprievodný program preniesli 
organizátori do online prostredia, 
vhodné aj pre tých, ktorí sa nemohli 
zúčastniť osobne. Neviem, či to bolo 
spôsobené tým, že máme posledné dva 
roky kultúrny deficit, ale mám pocit, že 
napriek tomu, že festival trval namiesto 

O autorskom 
práve  
a fotografii 
s LITA
LITA vypláca odmeny aj fotografkám 
a fotografom 
Autorský zákon upravuje vzťahy,  
ktoré vznikajú v súvislosti 
s vytvorením a použitím autorského 
diela. Okrem individuálnych dohôd, 
kedy autor uzatvára zmluvu priamo 
napr. s vydavateľom svojho diela, 
upravuje tiež hromadné používanie 
diel – teda situácie, v ktorých 
sa používa veľký počet diel od 
rôznych autorov súčasne. Môže ísť 
o vypožičiavanie kníh v knižniciach 
alebo o vysielanie seriálov v televízii. 
Aj za takéto použitia diel majú totiž 
ich autorky a autori nárok na odmeny. 
Fotografom a fotografkám ich vie 
sprostredkovať práve LITA.

Staráme sa o práva aj o odmeny 
fotografov
Práva autoriek a autorov je možné 
spravovať rôznymi spôsobmi. 
V mnohých situáciách sa autori na 
používaní svojich diel dohadujú 
priamo s ich používateľmi. Inokedy 
autorov zastupujú organizácie 

kolektívnej správy práv, akou je  
aj LITA. 

Pod málo známym názvom – 
kolektívna správa práv – sa skrýva 
systém, ktorý umožňuje hromadné 
udeľovanie súhlasu na použitie diel 
(licencie) a s tým spojený hromadný 
výber a vyplácanie odmien autorkám 
a autorom prostredníctvom 
organizácií ako je LITA. Pri niektorých 
typoch použití diel má LITA zo 
zákona povinnosť zastupovať autorov 
a vyberať pre nich odmeny za použitia 
ich diel hromadne. V iných oblastiach 
nie je takýto postup povinný, no 
je najefektívnejší. Platí to najmä 
v prípadoch, kedy autor sám nedokáže 
odsledovať všetky použitia svojich 
diel a vyjednať si za ne adekvátnu 
odmenu, hoci má na ňu nárok.

Dôvodom zavedenia princípov 
kolektívnej správy práv a vzniku 
takýchto organizácií je najmä to, 
že spektrum možností, ako použiť 
autorské diela, je dnes natoľko široké, 
že pre jednotlivca je takmer nemožné 
odsledovať každé jedno použitie 
svojho diela alebo sa individuálne 
dohodnúť s každým používateľom.

LITA a ďalšie organizácie kolektívnej 
správy pracujú pre autorov po celom 
svete
Organizácie kolektívnej správy práv 

existujú po celom svete a jednou  
z ich hlavných úloh je zefektívňovanie 
ochrany autorský práv a snaha 
o adekvátne odmeňovanie autoriek 
a autorov za používanie ich diel. Na 
Slovensku pracuje viacero takýchto 
organizácií, ktoré majú poverenie 
na výkon kolektívnej správy práv 
od ministerstva kultúry. Jednotlivé 
organizácie zastupujú buď autorov 
z rôznych umeleckých odvetví 
alebo ďalších umelcov a nositeľov 
práv – napr. aj hercov, spevákov či 
hudobníkov. Správe práv a výberu 
odmien pre fotografky a fotografov  
sa u nás venuje iba LITA. 

Aké odmeny môže fotografom 
sprostredkovať LITA?
Fotografkám a fotografom vieme 
sprostredkovať odmeny napríklad – 
za vypožičiavanie kníh, v ktorých boli 
fotografie uverejnené, v knižniciach; 
za to, že fotografie uverejnené 
v tlači alebo na internete môžu 
byť kopírované prostredníctvom 
fotokopíriek (tzv. reprografické 
rozmnožovanie); za to, že boli 
fotografie použité vo vysielanom 
seriáli či filme; alebo odmeny na 
základe práva s cudzokrajným názvom 
– droit de suite – ktoré autorom 
patria za ďalší predaj originálu ich 
výtvarného diela (teda aj fotografií), 
ak sú predávané prostredníctvom 
obchodníkov s umením. 

Ako sa k týmto odmenám dostať? 
Nahláste svoje diela do LITA
Údaje, ktoré máme v  LITA 
k dispozícii, pokrývajú potrebné 
informácie o dielach a ich autoroch 
iba čiastočne. Preto pri získavaní 
informácií potrebujeme pomoc 
samotných autoriek a autorov. 
Tvorcov tak pravidelne vyzývame, 
aby nahlásili použitia svojich diel 
do LITA. Systém nahlasovania 
diel dlhoročne funguje aj v iných 
krajinách a dopomáha organizáciám 
kolektívnej správy k spravodlivému 
prerozdeleniu odmien za použitia 
diel. Nahlasovaním svojich diel majú 
autori zároveň možnosť ovplyvniť 
konečnú výšku svojich každoročných 
odmien, ktorá sa môžu po sčítaní 
vyšplhať od desiatok aj na stovky eur. 

Svoje diela a ich použitie môžete 
nahlásiť do konca februára
Bola vaša fotografia počas uplynulého 
roka použitá v knihe, časopise alebo 
na internete? Dajte nám to vedieť čo 
najskôr! Nahlasovanie diel za rok 2021 
totiž prebieha práve teraz, do konca 
februára 2022. Postup je jednoduchý 
– stačí sa zaregistrovať na webstránke 
moja.lita.sk a prostredníctvom vášho 
konta nám použitie svojich diel 
bezplatne nahlásiť. Z vašich odmien za 
včas nahlásené diela sa tak budete môcť 
tešiť už na jeseň. Odmeny každoročne 
vyplácame do konca septembra.

Kladiete si otázku, čo s použitiami diel 
staršími ako z minulého roka? Nemu-
síte sa báť – ani v takýchto prípadoch 
o svoje odmeny neprídete. Bude však 
trvať dlhšie, kým sa k vám dostanú. 
Peniaze vám budú vyplatené po troch 
rokoch pri rozpustení tzv. rezervného 
fondu. V praxi to bude vyzerať tak, že 
za použitia diel z roku 2019 dostanete 
odmenu v roku 2023. Okrem najnovších 
použití diel z roku 2021, tak môžete 
v tejto chvíli do LITA nahlasovať aj pou-
žitia diel z rokov 2018, 2019 a 2020. 

Aby ste sa teda k svojim peniazom 
dostali čo najskôr, odporúčame nahlaso-
vať si použitia diel cez portál moja.lita.
sk priebežne počas roka. Otázky ohľa-
dom nahlasovania diel vám ochotne 
zodpovie naše dokumentačné oddelenie 
na adrese dokumentacne@lita.sk.

Veronika Sorádová  
a Alexandra Lakoštiková

LITA, autorská spoločnosť, je občian-
ske združenie autoriek a autorov z oblasti 
literatúry, divadla, audiovízie a výtvar-
ného umenia. Pomáhame autorom starať 
sa o ich práva a používateľom uľahču-
jeme získať súhlas na použitie diel.  
Viac môžete zistiť na www.lita.sk.

Leontína Berková | Z inštalácie festivalu | 2021

Každý deň sme konfrontovaní s tým, 
ako pandémia ovplyvňuje náš bežný 
život. Svojím spôsobom sa podpísala 
aj na tejto výstave, keď opatrenia 
rakúskej vlády skrátili jej pôvodnú 
dĺžku trvania približne o týždeň. Mal 
som šťastie a návštevu viedenskej 
Albertiny som si nenechal na 
poslednú chvíľu. Výstava Americká 
fotografia nám sprostredkovala 
prierez vývojom tohto média zhruba 
od roku 1930 až po obdobie okolo 
roku 2000. Kurátor Walter Moser 
vybral na výstavu približne 180 
fotografií od 33 autorov, ktorí ponúkli 
svoj osobitý pohľad na americkú 
spoločnosť a v mnohom ovplyvnili 
nielen domácich amerických autorov, 
ale často definovali a utvárali aj vývoj 
európskej fotografie. Práve vzťah 
človeka ku krajine, k prostrediu, 
ktoré ho obklopuje, bol hlavným 
motívom celej výstavy, ktorá bola 
tematicky rozčlenená do niekoľkých 
častí. 

V úvodnej, nazvanej „Portréty ako 
zrkadlo spoločnosti“ boli predstavené 
aj diela rodenej Viedenčanky 
Lisette Model, ktorá emigrovala 
do Spojených Štátov v roku 1938 
a v 40. rokoch fotografovala ulice 
časti Lower East Side v New Yorku. 
Jej najznámejšou študentkou bola 
Diane Arbus, ktorej fotografie tiež 
nechýbali na tejto výstave, rovnako 

AMERICKÉ 
SNY
názov výstavy: Americká fotografia
miesto: Albertina, Viedeň, Rakúsko
termín: 24. 8. – 28. 11. 2021
kurátor: Walter Moser
spolukurátorka: Anna Hanreich

Stephen Shore | West Ninth Avenue | Amarillo | Texas | 1974
troch týždňov iba dva, bol to jeden 
z najlepších ročníkov festivalu. Prispel 
k tomu určite rôznorodý kurátorský 
výber výstavných projektov. Navyše 
je to takmer jediná platforma, kde sa 
osobne stretáva mladšia fotografická 
generácia s tou staršou. 

Inštalácia výstav na festivale rozhodne 
nesklamala. Devízou OFF festivalu je 
práve vynikajúca prezentácia diel, či 
už je to fotografia alebo nové médiá. 

Ak vás nezaujíma výstavný projekt 
obsahom, tak minimálne formou. 
Na festivale pracuje okolo 20 ľudí, na 
porovnanie je to takmer štyrikrát viac, 
ako na festivale Mesiac fotografie, 
a to sa myslím odrazilo na kvalite 
a detailoch.

Myslím si, že dvanásty ročník festivalu 
OFF nesklamal, naopak, organizátori 
prekvapili jeho rozšírením a novými 
výstavnými priestormi v obchodnom 

dome Dunaj. Dovolím si tvrdiť, že to 
bol jeden z najpodarenejších ročníkov 
a teší ma, že organizátori nepoľavili 
v kvalite festivalu ani počas pandémie.

Budúci ročník bude venovaný téme 
kdesi inde, bude sa zameriavať na 
migráciu a sťahovanie ľudí, dotkne sa 
aktuálnych tém ako hranica, domov 
a cudzina. 

Dorota Holubová
fotografka a šéfredaktorka

ako fotografie Larryho Finka, či 
legendárneho autora portrétov 
známych osobností Richarda 
Avedona. 

V časti „Sociálne krajiny“ nám 
autori ponúkli svoj originálny 
pohľad na vzťah človeka 
a spoločnosti v kontexte kultúrnych 
a socioekonomických súvislostí. 
Otázky zmien americkej spoločnosti 
boli dôležitou témou v 60. rokoch 
aj pre fotografov. Lee Frielader, 
Garry Winogrand, William Klein, 
Walker Evans či Robert Frank a jeho 
The Americans pravdivo ukazovali 
neprikrášlený obraz o stave 
krajiny. Pomocou svojich fotografií 
odkrývali problémy, akými boli 
rasizmus, konzum či prehnaný 
patriotizmus. 

V ďalšej časti výstavy, ktorá bola 
nazvaná „Topografie“, sme mohli 
porovnať niekoľko vizuálnych jazykov 
v prístupe fotografov ku krajine. Na 
jednej strane klasiku neporušenej 
a divokej prírody v podobe technicky 
dokonalých čiernobielych zväčšenín 
od Ansela Adamsa a na strane druhej 
človekom formovanú a osídľovanú 
krajinu Roberta Adamsa alebo 
Lewisa Baltza. To je už len krok od 
zlomového momentu vzniku tzv. 
Novej topografie, ktorá znamenala 
menej tradičný a inovátorský prístup 
ku krajinárskej fotografii a ktorej 
predstaviteľom je aj Stephen Shore. 
Práve on je jedným z prvých, ktorí 
v polovici 70. rokov intenzívne 
využívali farebnú fotografiu namiesto 
dovtedy zaužívanej čiernobielej. 
Tým sa plynulo dostávame k časti 
výstavy „Farebné vízie“, kde sú 
predstavení priekopníci farebnej 
fotografie. Medzi nich jednoznačne 
patrí William Eggleston. Historici 

fotografie sa zhodujú v tom, že 
jeho výstava v Múzeu moderného 
umenia v New Yorku v roku 1976 
znamenala prelomový moment 
v uplatnení a používaní farebnej 
fotografie. Zo súčasnejších autorov 
pracujúcich s farebnou fotografiou, 
dokumentujúcich americkú 
spoločnosť a krajinu, boli na výstavu 
zaradené veľkoformátové diela Joela 
Sternfelda či Aleca Sotha z jeho 
cyklov Niagara resp. Sleeping by the 
Mississippi. 

V záverečnej časti „Autobiografický 
dokument a filmová fikcia“ boli 
ústrednými motívmi identita, 
sexualita a intimita. Fotografi viac 
než reportážnejšie prístupy využívajú 
konceptuálnejší jazyk a aranžovanie 
scén. Príkladom môže byť Cindy 
Sherman a jej fotografie z cyklu 
Untitled Film Stills, kedy samú seba 
stavia do rôznych stereotypných 
ženských pozícií. Nan Goldin na 
vystavených fotografiách zachytáva 
intímny príbeh partnerov Gillesa 
a Gotscha a ich život s chorobou 
AIDS. Veľkolepé a dôsledne 
aranžované scény v prímestských 
častiach na svojich fotografiách 
zobrazuje Gregory Crewdson. 
Jedným z najnovších diel na výstave 
sú Heads z roku 2000-2001 od 
autora Philipa-Lorcu diCorcia. 
Je to séria portrétov náhodných 
chodcov, ktorých pomocou blesku 
a teleobjektívu zachytil fotograf na 
Time Square v New Yorku. 

Výstava bola pre mňa skvelým 
zážitkom a jediné, čo ľutujem, 
je, že katalóg, ktorý bol k výstave 
vydaný, bol v čase mojej návštevy už 
beznádejne vypredaný.

Peter Korček
fotograf a publicista
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Dňa 3.decembra 2021 za účasti 
primátora otvorili novostavbu 
Múzea fotografie (MuFo) v Krakove. 
V decembri 2016 magistrát mesta 
schválil odkup pozemkov a budov 
bývalých delostreleckých dielní 
(tzv. Zbrojáreň na Rakowickej ulici) 
z majetku ministerstva obrany – 
pamiatkovo chránenej industriálnej 
budovy z 19. storočia, v blízkosti 
bývalého krakovského opevnenia,  
15 minút pešo od centra, od katedrály 
s oltárom Wita Stwosza. 

V priebehu piatich rokov Poliaci 
dokázali zabezpečiť aj 17 miliónov eur 
na rekonštrukciu (10 miliónov eur 
z rozpočtu Európskej únie, 7 miliónov 
eur z rozpočtu mesta), vybrať projekt, 
aj postaviť stavbu, ktorá takmer 
zdvojnásobila pôvodnú úžitkovú 
plochu na 3 300 metrov štvorcových.

Architekti v plnej miere splnili 
zadanie, ktoré spočívalo v rezignácii 
na výstavy tradičného typu 
s vitrínami. Ich riešenie počíta 
s otvorenou expozíciou, ktorá stavia 
na spoluúčasti diváka a kriticky 
reflektuje chápanie fotografie. 
Kurátori MuFo fotografiu vnímajú  
ako široko interpretovaný obraz, 
pričom mu pripisujú kľúčovú rolu 
v súdobej vizuálnej kultúre.
Zmenu orientácie vystihuje aj zmena 
pomenovania – už nie Múzeum dejín 
fotografie (založené v decembri roku 
1986), ale Múzeum fotografie. MuFo 
chce byť „centrom skúmania obrazu či 
širšie vizuality a ešte širšie – vnímania 
obrazov. Následne sa budeme usilovať 
o distribúciu získaného poznania,“ 
uviedol riaditeľ múzea Marek Świca. 
Zmena v činnosti spočíva v dôraze  
na vedecké programy, vydávanie kníh 
a dočasné, nie stále expozície.  
Kľúčom aktivít je triáda umenie-
fotografia-skutočnosť. 

DOČKÁME SA 
ZMENY AJ U NÁS?

MuFo dnes tvoria tri objekty. 
V pôvodnej budove na ulici Józefitów 
sa spracúvajú zbierkové fondy 
– inventarizácia, katalogizácia, 
digitalizácia, reštaurovanie a súčasne 
uloženie v depozitoch. V rámci 
edukačných programov sa plánuje 
ich sprístupnenie verejnosti pre 
spoznávanie práce v múzeu, aj 
návštevy v pracovniach a rozhovory  
so špecialistami. V hlavnej 
novootvorenej budove na Rakowickej 
ulici sa realizujú výstavy, ale bude 
prístupná aj knižnica či študovňa. 
V tretej budove tzv. Strelnici bude 
inkubátor rôznych ideí, ktoré súvisia 
s vizualitou.

O orientácii veľa napovedá už 
premiérova expozícia Tu sa odohrala 
zmena (kurátorka Monika Kozień). 
Svojím spôsobom reflektuje zmeny 
v poľskej spoločnosti a fotografii po 
roku 2000 (prechod z analógovej 
do digitálnej doby). Odkazuje aj na 
komunistickú minulosť do roku 1989, 
bez ktorej by niektoré zmeny neboli 
pochopiteľné. Kurátorka vo výbere diel 
sedemnástich autorov, ktorí sa presadili 
po roku 2000 a u ktorých dominuje 
rezignácia na fotografiu ako objektívne 
poznávanie reality. Dôraz sa kladie na 
rozprávanie, v ktorom si hlavnú rolu 
uzurpuje rozprávač. Fikcia a realita  
sa ťažko odlišujú.

Ak dnešný historik vie pomerne 
s veľkou istotou určiť, čo je a čo už nie 
je fikciou vo fotografii 20. storočia, 
tak budúci historik v často dokonalej 
manipulácii autorov bude na 
pochybnostiach, čo je digitálna  
fikcia poľskej reality dvoch dekád  
21. storočia a čo je realita. Kurátorka  
sa usiluje nájsť odpoveď na otázky: 
„Aká bude skutočnosť po post-
skutočnosti? Čo nás čaká po post-
umení, post-fotografi, post-pravde? 

Príde ešte niečo po – post?“ 
Niektorí z vystavujúcich autorov: Woj-
ciech Wilczyk, Zuzanna Janin, Nicolas 
Grospiere, Kuba Dabrowski, atď.

Po tomto výlete do „ríše rozprávok“ 
si môžeme pripomenúť našu biedu. 
V roku 2010 previedlo ministerstvo 
obrany na ministerstvo kultúry 

Pavel Meluš 
(6.11.1951 – 10.1.2022) 

Zo slovenských absolventov FAMU 
éry Jána Šmoka (vedúci katedry 
fotografie v rokoch 1975 – 1987) 
nepriehľadnuteľní bola určite 
dvaja z nich – Pavol Breier a Pavol 
Meluš – obidvaja sa blížili postavou 
k dvom metrom. Uplynulý mesiac 
túto dvojicu opustil Pavol Meluš. 

Paľo nastúpil ako bývalý 
fotoamatér najprv do Smeny 
(1972 – 1974), potom do oddelenia 
fotoreportérov Pravdy (1974 – 
1989). Nikdy z fotografického sveta 
nevystúpil, aj keď sa pohyboval 
v jeho rôznych sférach. Najprv ako 
fotograf – autor, po roku 1989 skôr 
ako vydavateľ, kurátor, majiteľ 

STO LET  
OD NAROZENÍ  
PROFESORA 
JÁNA ŠMOKA
Narodil se předposlední den roku  
1921 českým rodičům v Lučenci.  
Měl se jmenovat Jan, ale místní farář 
ho omylem zapsal jako Jána. A on se 
celý život ke slovenské podobě svého 
křestního jména hrdě hlásil. Stejně 
jako ke své milované Spiši, kde v Levoči 
a v Kežmarku prožil mládí a kam 
později každoročně jezdil se studenty 
z FAMU na legendární exkurze. 

Profesor Ján Šmok. Pedagog, fotograf, 
kameraman, teoretik fotografie. 
Výborný řečník, který uměl vtipně 
a přitom s hlubokými znalostmi 
mluvit o fotografii, filmech, historii 
rodu Slavníkovců, gotickém malířství, 
teorii obrazu, exponometrii, víně 

budovu Hurbanových kasární 
v Bratislave. V rozsiahlych priestoroch 
dvojposchodovej budovy sú určené 
verejnosti len časti Múzea dizajnu 
a Slovenského centra dizajnu. Keby sa 
k nemu pripojili Múzeum fotografie 
(dosiaľ sídli na ploche cca 50 m2 
na Prepoštskej ulici) a navrhované 
Múzeum filmu, tak by sme žili 

v podobnom svete ako Poliaci.  
Je to možné?

Ročný rozpočet MuFo v Krakove je 
zhruba dva milióny eur, v inštitúcii 
pracuje 62 zamestnancov.

Václav Macek
historik filmu a fotografie

grafického štúdia OKO  
(1991 – 2022, spolu s Jurajom Králikom, 
Vladislavom Rostokom). 

Nevedno, či existuje predstava 
ideálneho fotoreportéra, ale určite 
k potenciálnej má bližšie jeho kolega 
zo Smeny a priateľ Laco Bielik 
(1939 – 1984), ktorý zahynul preto, 
lebo bol príliš blízko pretekárskej 
automobilovej dráhy, než Pavol Meluš, 
ktorý pred typickou neodbytnosťou 
reportéra – vyhodia ho dverami, vráti 
sa oknom – uprednostnil pokojnú 
hĺbavosť, premýšľavý odstup. Skĺbil 
potrebnú bezprostrednosť reportáže 
so zmyslom pre estetizujúcu 
kompozíciu. Určite aj pod vplyvom 
štúdia v Prahe. Za sériu fotografií 
o Sáre Simeoni, o výškarke, ktorá 
zvíťazila na halových majstrovstvách 
Európy v Prahe v roku 1978, získal 

o rok neskôr 3.miesto v kategórii 
Spravodajstvo na World Press Photo. 
Od júna 1989 už v tzv. slobodnom 
povolaní pripravil na október-
november 1989 výstavu absolventov 
FAMU v galérii Gremium na Gorkého 

ulici, za ktorou nasledovala o vyše 
pol roka neskôr expozícia August 
1968 spolu s rovnomennou knihou 
(prvýkrát na nej boli zverejnené 
fotografie Laca Bielika) a ako tretia 
v tom istom priestore výstava k 1.

výročiu revolúcie v novembri 1990. 
Mimoriadna záslužná a úspešná 
bola séria kníh a fotografovanie 
diel pre výtvarníkov – Marian 
Polonský, Vladimír Gažovič, 
Dezider Tóth, Michal Studený, 
atď. Z radu jeho výstavných, 
vydavateľských aktivít sa do 
popredia dostala systematická 
dlhoročná práca doma i vo svete 
na propagácii diela Ladislava 
Bielika (výstavy a knižné projekty 
pripravoval spolu so synom 
Borisom Melušom).
Paľo bude chýbať nielen rodine, 
priateľom, ale aj slovenskej 
fotografickej obci, pre ktorú 
odviedol kus poctivej dlhoročnej 
práce.

Václav Macek
historik filmu a fotografie

i o životě. Uměl zpívat z not, maloval 
a jako jogín vydržel stát na hlavě 
třeba půl hodiny. Oslňoval svými 
pečlivě vypointovanými historkami 
i schopností v diskusích okamžitě 
reagovat na jakýkoliv protiargument. 
Nezkazil žádnou legraci a neztrácel 
důstojnost ani v různých převlecích při 
recesisticky zaměřených přijímáních 
nových studentů na soustředěních 
studentů FAMU v Poněšicích nebo 
později studentů opavského Institutu 
tvůrčí fotografie na Horní Bečvě. 
Pořádal se studenty pábitelské výpravy 
na hrad Karlštejn, které připomínaly 
absurdní happeningy. Uměl vázat 
knihy, vždyť za války studoval knižní 
vazbu na Státní grafické škole v Praze. 
Napsal desítky knih o fotografické 
kompozici, portrétu, barevné fotografii, 
snímkové technice nebo fotografickém 
aktu. Vytvořil vlastní originální teorii 
sdělování – angelmatiku, kterou 
prosazoval v mnoha článcích i knihách, 
především v zásadní publikaci  
Za tajomststvami fotografie, vydané 
v martinském nakladatelství Osveta 

v roce 1975 a znovu o sedm let později. 
Miloval systematičnost a řád a neustále 
vymýšlel nové rejstříky pro odevzdávaní 
studentských prací. Zasedal v porotách 
různých soutěží, v letech 1986 – 
1997 byl předsedou Svazu českých 
fotografů, v němž se zasloužil o vznik 
fotografické galerie v Kamzíkově ulici 
v Praze a podporoval rozvoj rozsáhlé 
Sbírky Svazu českých fotografů, která 
je dnes uložena v Národním archivu 
v Praze. Vyučoval fotografii na Lidové 
škole umění v Biskupské ulici v Praze, 
kterou prošly desítky dnes významných 
fotografů a filmařů, a také na různých 
dalších školách pro fotoamatéry 
v Hradci Králové, Ústí nad Labem 
i jinde. Výrazně nás podpořil při vzniku 
Institutu tvůrčí fotografie v roce 1990 na 
opavské fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Vznik druhé vysokoškolské 
katedry v tehdejším Československu 
nebral jako konkurenci a sám na 
Institutu od učil od následujícího roku, 
kdy se ITF stal součástí nově vzniklé 
Slezské univerzity, až do své smrti 
v roce 1997.

Šmokovo jméno je však spojeno 
především s pražskou Filmovou 
a televizní fakultou Akademie 
múzických umění v Praze. Byl 
kameramanem prvního studentského 
filmu na FAMU, kde studoval už od 
roku 1946 a kde se o pět let později stal 
pedagogem Katedry filmové fotografie 
a techniky. V roce 1958 se habilitoval 
v oboru kamera a roku 1975 byl 
v jmenován profesorem stejného oboru 
(prvním vysokoškolským profesorem 
fotografie se stal až Miroslav 
Vojtěchovský). Vytvořil moderní osnovy 
pro výuku kameramanů, přišel na 
několik šikovných filmových triků a jako 
kameraman a někdy i jako scénárista 
a režisér natočil řadu dokumentárních 
i a instrukčních filmů. 

Ale jeho největší pedagogické zásluhy 
leží v založení vysokoškolského studia 
fotografie. Sám fotografoval prakticky 
od dětství, ale své práce nevystavo-
val a jenom je publikoval jako instruk-
tážní snímky ve svých knihách. Až po 
jeho smrti, kdy jsme mu v roce 2000 
připravili první autorskou expozici 
v Pražském domě fotografie a vydali 
k ní rozsáhlý katalog, se ukázalo, že byl 
dobrým fotografem. Zabýval se hlavně 
stylizovanými akty, v nichž nápaditě 
akcentoval elementární linie a tvary 
a někdy používal projekce obrazců ve 
stylu op-artu, ale vytvářel i kvalitní por-
tréty či dokumentární snímky.
 Už v roce 1960 vznikla z jeho incia-
tivy na Katedře filmového a televiz-
ního obrazu fotografická specializace, 
jejímž prvním studentem se stal Pavel 
Dias. Šmok tak založil vysokoškolské 
studium fotografie, v té době naprosto 
výjimečné v celé Evropě. O patnáct let 
později především díky němu vznikla 
samostatná Katedra fotografie, kte-
rou potom obratně vedl až do roku 
1987. Byl členem komunistické strany, 
ale nebyl dogmatik a uměl obratně 
manévrovat a taktizovat. Pavel Šte-
cha to dobře vystihl v publikaci k už 

zmíněné Šmokově první samostatné 
výstavě v Pražském domě fotografie: 
„Za jednu u nejdůležitějších vlastností 
prof. Šmoka považuji jeho „nepřed-
posranost“. Vlastnost, tak výjimeč-
nou v normalizační éře, vlastnost, která 
umožňovala studentům FAMU realizo-
vat řadu projektů i v dobách, kdy se dalo 
dělat zdánlivě velmi málo.“

Šmokovi se opravdu i během husá-
kovské normalizace podařilo vytvořit 
z Katedry fotografie mimořádný 
ostrůvek svobody, kde studenti nebyli 
omezování ideologickými mantinely, 

kde se mohlo učit a mluvit o všem, kde 
se intenzivně spolupracovalo s umělec-
kými školami ve Stockholmu, Amste-
rodamu nebo Mnichově a kde mohli 
studovat i děti disidentů jakými byli 
třeba bratři Klimentové, synové spi-
sovatele Alexandra Klimenta, nebo 
Gabina Fárová, dcera fotografické kurá-
torky a teoretičky Anny Fárové, která 
podepsala Chartu 77. Šmok svou auto-
ritou i promyšleným manévrováním 
ututlal mnoho politických „prohřešků“ 
a zachránil řadu studentů před vyhoze-
ním ze školy. 

Především však vybudoval silnou 
katedru s mnoha skvělými učiteli a ještě 
mnohem větším počtem skvělých 
studentů. Kladl velký důraz, aby 
studenti nejenom fotografovali, chápali 
specifičnost různých oblastí fotografie 
a dokázali ovládat skladebné postupy 
i různé typy osvětlení. ale také aby měli 
dobré znalosti fotografické historie 
a teorie a aby se učili o fotografii mluvit 
a psát. Proto požadoval, aby na závěr 
studia vedle diplomové teoretické 
práce předkládali i rozsáhlou práci 
teoretickou. Odmítal tradiční ateliérový 
systém výuky na uměleckých školách, 
kdy studenti po celou dobu studia 
konzultují převážně jenom s jedním 

pedagogem. Na Katedře fotografie 
FAMU učila řada pedagogů různého 
věku a různých tvůrčích stylů a každý 
student si tak mohl vyzkoušet, jak 
jinak se pracuje pod vedením Jiřího 
Všetečky, Pavla Štechy, Clifforda 
Seidlinga, Miroslava Vojtěchovského, 
Jaroslava Rajzíka, Freda Kramera 
či Antonína Braného nebo jak jinak 
vyučují dějiny a teorii fotografie Petr 
Tausk, Anna Fárová nebo já. Katedra 
přitahovala nejenom české studenty, 
ale i studenty ze Slovenska, Polska 
a bývalé Jugoslávie. Do roku 1990, kdy 
na Slovensku neexistovala možnost 

vysokoškolsky studovat fotografii, 
FAMU absolvovala řada zásadních 
představitelů slovenské fotografické 
tvorby jako Milota Havránková, Judita 
Csáderová, Ľuba Lauffová, Margita 
Mancová, Anton Sládek, Jena Šimková, 
Pavol Breier, Peter Breza, Miloslav 
Vančo, Tibor Huszár, Daniel Brogyányi, 
Lubo Stacho, Jozef Sedlák a mnozí další 
včetně představitelů proslulé „slovenské 
nové vlny“ Tona Stana, Mira Švolíka, 
Petera Župníka, Vasila Stanka či Kamila 
Vargy.

Česká i slovenská fotografie mají jenom 
málo osobností, které by je ovlivnily tak 
výrazně jako to dokázal Ján Šmok. Jasně 
to ukázala i výstava Ján Šmok. Pocta 
osobnosti, sestavená Věrou Matějů pro 
Svaz českých fotografů. Ta po premiéře 
v Praze i různých reprízách doputovala 
v listopadu a prosinci 2021 do Šmokova 
rodiště Lučence, kde byla představena 
v Novohradském muzeu a galerii. Až do 
konce února ji potom bylo možno vidět 
na Strakonickém hradě v jihočeských 
Strakonicích.

Vladimír Birgus
fotograf, historik fotografie, kurátor 
a pedagog, vedoucí Institutu tvůrčí  

fotografie Slezské univerzity v Opavě

Ján Šmok | Akt | 1967

Ján Šmok | Akt | 1966

Foto © Vladimír Birgus | Portrét Jána Šmoka | Vilnius | 1988

Foto © Dorota Marta | Mufo

Foto © Dorota Marta | Mufo
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BRATISLAVA
DANUBIANA
Múzeum umenia 
Vodné dielo Čuňovo

 30.1.2022
Edward Quinn (FR, 1920 – 1997)
Môj priateľ Picasso
kurátorka: Eva Trojanová 

FOG 
Kúpeľná 1

 26.2.2022
Krivky: Oľga Bleyová,  
Ludmila Hrachová
kurátor: Dušan Kochol,  
Zuzana Lapitková

marec
Evelyn Benčičová
kurátori: Dušan Kochol,  
Zuzana Lapitková

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Pálffyho palác
Panská 10

 30.1.2022
Latentné revolúcie – Milota 
Havránková, Libuše Jarcovjaková, 
Zuzana Pustaiová
kurátorka: Anna Vartecká

K A L E N D Á R I U M

Josef Sedlák | Odvody | 1981

Rudo Prekop | z cyklu „Božie muky...“ 

Picasso s dcérou Palomou | Vallauris | 1951

2% pre SEDF

MIRBACHOV PALÁC
Františkánske nám.

 30.1.2022
Fešandy zo šuplíkov.  
Sudek a Slovensko
kurátorky: Hana Buddeus,  
Katarína Mašterová 

MÚZEUM FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

 30.5.2022
Bratislavské  
fotografické ateliéry  
1839 – 1948 
kurátor: Martin Kleibl

MESTSKÉ MÚZEUM 
VEŽA STAREJ RADNICE
Hlavné námestie

 28.3.2022
Camera Obscura
kurátor: Martin Kleibl

RAKÚSKE  
KULTÚRNE FÓRUM
Suché mýto

 20.1.2022
Iris Andraschek (AT)
Najlepšie je ostať doma  
s priateľmi
kurátor: Thomas Licek

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad 2 (plot)

 28.2.2022
Bratislava – zlaté 60-te
kurátori: Romana Halgošová,  
Václav Macek

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2

 28.2.2022
Ignác Schachtl a Šechtlovci 
Od archerotypie k digitálu  
(1865 – 2021)
kurátori: Eva Hubičková,  
Drahomil Šišovič, Jan Hubička, 
Michaela Šechtlová

STREDOEURÓPSKY DOM 
FOTOGRAFIE
Prepoštská 4

Galéria Martina Martinčeka
Galéria Profil 
20.1. – 20.2.2022
Ostrovy každodennosti –  
Ivan Matejka
kurátorka: Silvia Čúzyová

Galéria Martina Martinčeka
23.2. – 27.3.2022
Open call
kurátorka: Michaela Bosáková 

Galéria Profil
23.2. – 27.3.2022
Štěpán Grygar (CZ),  
Barbora Bačová (SK). In life
kurátorka: Veronika  
Marek Markovičová

MARTIN 
TURČIANSKA GALÉRIA
Daxnerova 2

 9.2.2022
Zdeno Ziman, Radoslav Pančík:  
Osudy VI (Doma)
kurátor: Adam Galko

PREŠOV
ŠARIŠSKÁ GALÉRIA

 20.2.2022
Cesty životom,  
Ladislav Kontšér  
a Dionýz Dugas
kurátorka.:  
Alžbeta Malíková

TRENČÍN
GALÉRIA  
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27

 27.2.2022
Robo Kočan, Rudo Prekop:  
Extrakt
kurátorka: Ela Porubänová


