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E D I T O R I Á L

Je čas letných festivalov, na 
pandémiu a vojnu sme už takmer 
zabudli. Napriek celosvetovej inflácií 
sa v aukcii vydražila najdrahšia 
fotografia v celej histórií. Je od Man 
Raya a vydražila sa za 12,4 milióna 
dolárov. Na porovnanie, najdrahšou 
snímkou bola doteraz farebná 
fotografia s názvom Rýn II od 
nemeckého fotografa Andreasa 
Gurskyho z roku 1999 za 4,3 milióna 
dolárov. Ľudia sú stále bohatí 
a bohatí majú tú výhodu, že sa 
jednoduchšie dostanú k tomu, čo 
chcú. Niektorým dokonca nestačí 
jeden umelecký žáner, v ktorom 
vynikajú, ich ego baží po uznaní  
aj v iných umeleckých oblastiach. 
Napríklad, keď sa z úspešného 
speváka stane odrazu fotograf, len 
tak, lebo si môže dovoliť kúpiť drahú 
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N E G A T Í V - P O Z I T Í V

Když se řekne jméno Martin Margiela, 
tak málokdo pozná tvář návrháře, který 
ovlivnil celou generaci designérů. Po 
celou dvacetiletou kariéru si dokázal 
uchovat úplnou anonymitu, před 
veřejností. Vlastně jediný, kdo jej 
naživo viděl byl snad Jean Paul Gaultier 
nebo jeho spolužáci z Královské 
akademie umění v Antverpách. 
Kniha Maison Martin Margiela je 
průvodcem a deníkem z tvorby 
belgického návrháře, který se během 
svého působení stal symbolem 
avantgardní módy. Publikace ve formě 
vizuálního deníku reprezentuje jeho 
tvorbu od jeho začátků až ke konci jeho 
působení jako kreativního ředitele 
v jeho značce Maison Margiela. 
Fotografie z procesu tvorby modelů 
nebo zákulisí přehlídek demonstrují 
jeho estetiku a vnímání světa. Součástí 
knihy jsou i dopisy směřované přímo 
Martinovi Margielovi od Jeana Paula 
Gaultiera nebo Sonie Rachline. 
Martin Margiela opustil v roce 2009 
svoji značku z pozice kreativního 
ředitele. Do módního průmyslu se 
nejspíš nevrátí, nicméně ve světě 
umění dále zůstává. Umělecké médium 
vyměnil za nůžky a papír. Vypovídá 
o tom i výstava, která byla otevřena  
20. října 2019 v pařížské galerii 
Lafayette Anticipations, kde návrhář 
prezentoval své koláže, malby a sochy. 

Filip Drábek
fotograf 

Ishino Okomata se ve své tvorbě 
zabývá otázkami jako je smysl, 
kořeny, identita a kulturní 
interpretace. V série „In Loom“ 
(2018) celkově reflektuje pojem 
domov a zkoumá novou perspektivu 
a pohled na prostředí, ze kterého 
pochází. Skrz svou analýzu vnímaní 
pracuje s otázkami, co určuje 
zázemí, co definuje domov a kam 
patří. 

Série je tvořena po dlouhém  
návratu do Japonska z Ameriky  
a je plná pátrání po nové vlastní 
interpretaci místa, ze kterého 
pochází. Ishinovi úvahy rezonují 
s mojí osobní imigrační zkušeností, 
zvlášť v současné situaci ve světě. 
Aktuálním kontextem působí cyklus 
ještě intenzivněji a nabývá dalšího 
rozměru. Ishino se v sérii oprošťuje 
od snahy zobrazit známky 
národnosti. Nerozpoznatelné jsou 
stopy identity prostředí a možná 
tím i jeho vlastní. Dokumentuje 
prázdná místa, bez lidí, bez 
ikonických prvků. Snaží se zabránit 
rozpoznatelnosti města. Atmosféra 
vzbuzuje pocit, že místa nejsou ani 
cizí, ani vlastní. 

Pocity, které běžně zažívá člověk, 
který se přestěhoval a po určité době 
se vrátí. Věnuje se předmětům 
a věcem, které jsou v běžném životě 

NEGATíV-POZITíV

Zo speváka  
fotograf 

Fumi Ishino |1984 | Hyogo | Japonsko | zdroj: Aperture Foundation

Man Ray | Le violon d ingres (1924)

zdroj | archív Filip Drábek

fotovýbavu. No žiaľ za peniaze sa 
nedá kúpiť všetko, talent rozhodne 
nie. Uvediem príklady aj z domácej 
aj zo zahraničnej scény.
Vo viedenskej prestížnej galérií 
Ostlicht predávajú fotografie 
Lennyho Kravitza. Videla som ich 
pred pár rokmi na stene spolu 
s inými začínajúcimi autormi 
a autorkami. Prekvapilo ma, že táto 
americká rockstar vôbec fotí, a na 
čom si zakladá svoj úspech. Lenny 
namieril svoju leicu na svojich 
fanúšikov, ktorí ho čakajú v davoch 
na letiskách a on si ich fotí ako fotia 
oni jeho s mobilmi a fotoapartámi. 
O tom je celá jeho fotoséria. Prevod 
do čienobielej farby z toho umenie 
žiaľ nespravilo, je to stále len 
banálna fotka bez nápadu, 
a nechápem, čo tým chcelo autorovo 
ego povedať. Som zbožňovaný? 
Prenasledujú ma? Vrhajú sa mi 
fanúšikovia okolo krku? Potrebuje 
autor toto opätovné uznanie, že aha 
aký som úžasne slávny a koľko mám 

posunuty na pozadí, na které se 
zapomíná a nejsou důležité.  
Zátiší a exteriér působí anonymně, 
univerzálně, dočasně. Z velkých  
bílých ploch chvěje pocit 
nepatřičnosti, nezávaznosti, 
prázdnoty, ticha a neklidného klidu. 
V sérii „In Loom“ mě inspiruje 
elegantnost a alternativnost zvolených 
prostředků a vizuálního jazyka 
k vyjádření tohoto tématu.

„A když už nemáte místo, které nazýváte 
domovem.“                                   Fumi Ishimo

Fumi Ishino je umělec působící v Los 
Angeles a Tokiu, Japonsko.

Taja Spasskova
fotografka a umelkyňa 

NFT a kvety. Túto kombináciu dvoch 
rozdielnych svetov, abstraktne 
technického a hmatateľne romantic-
kého, dokázala prepojiť výtvarníčka 
a kurátorka Anna Condo vo výstave 
„Flower gang“. Výstava obsahuje viac 
ako 100 NFT diel od rôznych 
umelcov. Jej vízia bola zlúčiť čo 
najväčšiu komunitu umelcov, ktorí 
pracujú s prírodnými motívmi 
kvetov. 

NFT alebo non-fungible (nezameni-
teľný) token je jednotka dát, ktorá sa 
nachádza na digitálnej databáze 
blockchain (áno, je to také vizuálne 
pokračovanie crypto sveta). Každá 
jednotka NFT reprezentuje unikátnu 
digitálnu položku, čiže napríklad aj 
fotografiu ako umelecké dielo, ktoré 

fanúšikov? Samozrejme, nechcem 
nikomu odopierať, nech si každý 
fotí to čo chce a čo ho robí 
šťastným. No nechápem, kam ten 
svet speje, keď galéria Ostlicht na 
svojom webe predáva tieto Lennyho 
snímky drahšie ako fotografie 
svetových ikon akými sú Robert 
Capa alebo Henri Cartier Bresson. 
Skutočne zvrhlé, a neviem si 
predstaviť, kto investuje radšej 3 
400 eur do Lennyho braku 
namiesto fotky od René Burriho za 
900 eur, ktorá bude mať hodnotu 
ešte ďalšie dekády. 
Ďalším spevákom, ktorému to fotí 
je kanaďan Bryan Adams. Bryan 
stavil na svetové celebrity, 
s ktorými sa stretáva a fotí ich asi 
pomedzi kávičkami. Známe tváre, 
to sa musí fotiť samo. Prenájom 
jeho výstavy začína od 30-tisíc 
dolárov, no aspoň ich venuje pre 
nadáciu na liečbu rakoviny 
s názvom The Heaven Trust.
Aj v našich končinách máme pánov, 

ktorým nestačí úspešná spevácka 
kariéra. Petra Nagya už asi nebaví 
fotiť exotické gýčové nahotinky, lebo 
o ňom dlho nebolo počuť, ale za to 
Richard Müller ohlásil minulý máj 
comeback a otvoril sólo výstavu 
v Galérií Umelka v Slovenskej 
výtvarnej únií s názvom Okamihy. 
Skôr by som to nazvala “cvakol som 
niečo náhodné, len tak keď som šiel 
okolo,” a tak to žiaľ vyzerá. Ako 
stredoškolské cvičenie, ktoré by 
hádam ani neprešlo a muselo byť 
prefotené.
Nuž neviem čo iné dodať k pánom 
“fotografom,” jedine to, že prestaňte 
sa nazývať fotografmi 
a dehonestovať prácu profesionálov 
a profesionáliek. Kúpiť si drahý 
foťák a spraviť PR výstave nestačí. 
Aspoň v serióznej umeleckej obci to 
neprejde. 

Dorota Holubová
šéfredaktorka

môže byť kúpené a vlastníctvo 
originálu má iba jedna osoba. 

Anna verí, že technológia vie zvýšiť 
citlivosť na vizuálny jazyk jednotlivých 
diel umelcov, aj cez experiment ako je 
NFT so zašifrovaným podpisom 
umelca. Je to práve obrazovka, 
digitálne plátno, ktoré pokračuje v línii 
zobrazovacích materiálov – od jaskyne, 
dreva, papiera až na obrazovku. Zaujal 
ma postup tvorby diela austrálskej 
výtvarnej umelkyne Mie Forrest. 

Jej séria Bloom a Bloom II je časovo 
orientovaný pohybový projekt, ktorý 
využíva štrbinové skenovanie 
fotografií a time-remapping na 
hypnotickú transformáciu živého 
rastlinného života do jedinečne 

surrealistických foriem. Vzniká tak 
vizuálne poetické rozšírenie času, 
futuristické stvárnenie rastlín cez 
špirálovitú štruktúru podobnú DNA. 
Rastliny sa časom transformujú, 
mutujú a menia. 

Projekt Bloom má za cieľ vzbudiť pocit 
fascinácie nad prírodou samotnou. 
Paradoxne negatívnym aspektom 
využitia tejto technológie je jej 
naviazanie na blockchain, ktorý 
spotrebúva veľké množstvo energie 
a preto sa ozývajú kritici, ktorí tvrdia, 
že obchodovanie s NFT prispieva ku 
klimatickej kríze.

Zuzana Jakabová
fotografka 

Keď sa stretne NFT, Japonsko a móda. Do pravidelnej rubriky som oslovila tri zaujímavé osobnosti, ktorých pohľady stoja za to. Každý z nich priniesol úplne inú dávku  
z fotografického sveta, a teším sa, že tomu tak je. Neexistuje iné odvetvie, kde sa s takou gráciou prelínajú ďalšie médiá a reálie.

Kvet Nguyen

zdroj | Mia Forrest



4 5fotonoviny 60/22

Oveľa nebezpečnejšie je žiť v bezpečí 

Tono Stano (1960), jedným z najvýznamnejších súčasných slovenských fotografov, študoval na bratislavskej ŠUP-ke, neskôr pokračoval na FAMU v Prahe (1986). V českej metropole dodnes žije a tvorí. Už počas 
štúdia na FAMU sa stal výraznou postavou tzv. Slovenskej novej vlny (J. Pavlík, R. Prekop, V. Stanko, T. Stano, M. Švolík, K. Varga, P. Župník) – skupiny fotografov, ktorí výrazne ovplyvnili vtedajšiu československú 
umeleckú scénu. Podľa kritikov predstavitelia Slovenskej novej vlny na čele s Tonom Stanom vniesli do fotografie energiu, hravosť a nespútanú imagináciu, ktorá sa v ich tvorbe spájala najmä s postupmi 
inscenovanej fotografie. Jeho najznámejšou fotografiou je Zmysel (1992). V roku 1994 si ju vybral uznávaný americký kurátor William A. Ewing na titulku antológie The Body/Telo (Chronicle Books, 1994), ktorá 
mapuje históriu fotografie ľudského tela. Stala sa zrejme najslávnejším zobrazením ženského tela 90. rokov. Vystavoval po celom svete od Tokia až po New York. Jeho fotografie sú publikované vo viacerých 
knihách o súčasnej fotografii.

TONO STANO

V roku 2013 v Prahe prebehla 
výstava Slovenskej novej vlny, 
ktorá vašu legendárnu generáciu 
opäť spojila. Aké to bolo pozerať sa 
na svoju rannú tvorbu?
Po škole išiel každý vlastnou cestou, 
ale vedeli sme o sebe. Stretli sme sa 
vtedy po dlhej dobe. To, čo tam bolo 
vystavené, je súčasťou mojej tvorby, 
môjho života. Nič z tých vecí 
nevyraďujem. Mali by sme žiť 
prítomnosťou a robiť všetko 
najlepšie, ako vieme. Keď si tento 
princíp osvojíte, nemáte čo svojim 
dielam vytknúť. Pokiaľ ste ich 
vytvorili s plným nasadením, je to to 
najlepšie, čo ste mohli urobiť. Ak ste 
to odflákli, máte problém. Pokazili 
ste si karmu. Ak neurobíte 
maximum, skomplikujete si život.

FAMU bola v čase vašich štúdií 
pomerne konzervatívnou školou. 
Dôležitá bola estetická stránka 
diela, no silnú pozíciu mal aj 
dokument, ktorý má v Čechách 
doteraz svoje pevné miesto 
a neskutočnú históriu. Prečo  
a čím vás oslovila inscenovaná 
fotografia?
Vždy bolo pre mňa frustrujúce 
pozorovať ľudí, ktorí podľa vzoru 
Henry Cartier Bressona v uliciach 
hľadajú rozhodujúci moment. To 
nie je moja parketa. Svojou 
existenciou zaberám len jednu 
milióntinu percenta plochy Zeme, 
na ktorej sa deje všetko možné 
a nemožné. Dokážem však byť len 
na jednom mieste. Pozrite sa na 
moje fotky a predstavte si, že by 
som to, čo na nich je, mal niekde 
nájsť hotové a odfotiť to. Takým 
spôsobom by nevznikla ani jedna 
z mojich fotografií. Podobné 
situácie sa niekde možno aj stali, ale 
akú šancu mám byť na tom mieste 
v momente, keď sa to deje? Nerobím 
veci, ktoré sú úplne surreálne, 
pracujem pomerne jednoduchým 
štýlom. Navyše, realita je plná 
vizuálnych nečistôt. Snažím sa 
z fotky odstrániť všetko nepotrebné, 
čo tam nemá byť. Posolstvo sa 
ukrýva v jednoduchosti.

Telo ohýbate a pracujete s ním ako 
s modelovacou hmotou. Využívate 
pri tom svetlo a tieň. Do akej miery 
je pre vás dôležitá schopnosť 
ovládať svetlo?
Základ je slnečné svetlo. Z neho sa 
dá naučiť, ako ovládnuť svetlo 

Ku svojim fotografiám sa 
nezvyknete vracať. Prečo?  
Netvoríte pre seba, svoju radosť 
a uspokojenie?
Keď vytvorím dielo, podrobím ho 
vlastnej kritike. Pokiaľ chcete byť 
nároční na svoje okolie, musíte byť 
nároční predovšetkým na seba.  
Moje veci prechádzajú dôsledným 
filtrom. Inak ich nepustím von. Mali 
by byť dokončené, kompletné, 
životaschopné. Vo výtvarnom umení 
bola vždy dôležitou hodnotou krása, 
vznešenosť, schopnosť povznášať. 
Keď sa pozriete na dielo, ktoré vás 
povznesie, chcete si ho uchovať aj vo 
svojom srdci. Radosť a povznášanie 
potrebuje každý. Nepociťujem 
potrebu tvoriť pre seba. Na to by mi 
stačila vlastná predstavivosť. Nie 
som uzavretý človek, som spojený 
s ľuďmi. Chcem byť užitočný pre 
spoločnosť. Mať dobrý pocit, že som 
niečo kvalitné vytvoril. Umeleckej 
tvorbe sa nemôže venovať egoista 
alebo ten, kto opovrhuje inými, to do 
umenia nepatrí. Dôležitý je kladný 
vzťah k ľuďom. Ten, kto má dôvod 
dávať, sa neubráni tomu, aby aj 
dostával.

Je veľa fotografov, ktorí fotia nahé 
ženské telá. Aké chyby najčastejšie 
robia a čoho by sa mali vyvarovať?
Mali by si prečítať nápis, ktorý bol  

vo veštiarni v gréckych Delfách 
– Poznaj sám seba. To je začiatok, 
človek sa musí nájsť. Čím skôr to 
urobí, tým lepšie, pretože život je 
krátky. Každý sme unikát a mali by 
sme sa snažiť svoju unikátnosť nájsť, 
pochopiť, v čom sme dobrí, 
výnimoční. To znamená aktivovať 
svoje srdce, schopnosť, ktorej sa 
hovorí láska, robiť niečo dobre 
a s dobrým úmyslom. Potom sa 
všetko navzájom doplní a pospája. 
Možnosť kreatívne sa prejavovať je 
bezhraničná.  
Máte zodpovednosť hlavne sám  
za seba. Musíte chcieť niečo urobiť, 
dokázať, byť slobodný človek.  
Tá príležitosť tu je. Dopracovať  
sa k ľahkosti a hravosti. Telo starne,  
ale duch by zostarnúť nemusel.  
Život je potrebné žiť naplno a nebáť 
sa dobrodružstva. Nie je to 
nebezpečné. Oveľa nebezpečnejšie  
je žiť v bezpečí.

Jana Rajcová 
redaktorka a fotografka

Celý rozhovor bol publikovaný  
na dokumentmagazin.sk

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

Tono Stano | Underground III | 2020Tono Stano | Underground I | 2020

Tono Stano | Pravá ruka II | 2020

Vytvoriť scénu v ateliéri je asi 
jednoduchšie ako v prírode. Snažili 
ste sa aj tu do scény zasahovať?
Samozrejme. Bežne som aj v prírode 
používal svetlá, generátory, fotili 
sme aj v noci. Súčasťou tvorby je 
imaginácia. Príroda nechce, aby sme 
ju obdivovali, ale prekvapovali 
a inšpirovali sa.

Vaša najznámejšia fotografia 
Zmysel (1992) je minimalistická. 
Deväťdesiat percent plochy obrazu 
tvorí čierna farba. Biela je len línia 
krku prepojená s nohou modelky. 
Pôsobí skoro ako obrátený 
výkričník. Nepokúšali ste sa niekedy 
o jej zopakovanie, či vytvorenie 
série, sekvencie a pod.?
Táto fotka, ktorú spomínate, je 
mimoriande kontaktná, výrazná 
a jasná. Ľudí to zaujíma. V mojej 
práci je možné nájsť viac fotografií, 
ktoré majú podobný charakter. 
Napríklad fotografia, ktorá sa volá 
Cassandra, urobil som ju pred 3 – 4 
rokmi. Keď však začnete 
napodobňovať sami seba, rozdrobíte 
to. Vzniknú omrvinky. Mám veľa 
nápadov, kopy predpripraveného 
materiálu, ktoré som ešte 
nezrealizoval. Vždy sa snažím ísť do 
neznáma. Je pre mňa dobré ísť 
cestou, ktorou som ešte nešiel, je to 
pre mňa výzva. Je pre mňa typické, 

že chcem robiť to, čo iným pripadá 
ťažké. Robím to s ľahkosťou. Vďaka 
nadšeniu, ktoré vychádza z hlbokého 
presvedčenia, že to chcem robiť, si 
neuvedomujem, že niečo robím. 
Proces tvorby je fascinujúci,  
nie je to pre mňa práca.

Jedna vec je nápad a druhá 
inšpirácia. Prezradili ste mi,  
že ste si dnes kúpili na trhu korálky, 
pretože ste pri pohľade na ne  
dostali nápad. Inšpirujú vás iní 
fotografi, iné umenie? Z našich 
končín mi napadajú mená ako 
František Drtikol, Josef Sudek,  
zo sveta surrealizmu Man Ray.  
Ak vás niekto inšpiruje, kto to je 
a akým spôsobom sa to deje?
Ešte ako dieťa som sa zoznámil 
s výtvarným umením, a neskôr  
som študoval dejiny umenia. 
Historické diela ma nabíjali 
a fascinovali. Ťažko popísať, ktorí  
to boli autori. Neskôr som už 
nečerpal z výtvarného umenia, ale 
z reálneho života, ktorý som pretavil 
do ateliérovej kreácie. Všetci 
fotografi, ktorých ste spomenuli, sú 
zaujímaví. Môj prístup k fotografii 
však nemá tento charakter.  
Cením si Drtikola aj ostatných, mám 
radosť z toho, čo urobili, pretože to 
už nemusím robiť ja (smiech).  
Keď som bol ešte študent, bol som 

u Anny Fárovej. Pracovala v tom 
čase na novej knihe. Mala vybrané 
fotografie, ktoré som nepoznal, 
neboli predtým publikované.  
Tri z nich sa podobali na nápady, 
ktoré som mal v pláne zrealizovať. 
Neurobil som to. Bolo by mi to proti 
srsti. Keď som si niekoho dielo 
študoval, tak to bolo kvôli tomu,  
aby som po niekom neopakoval. 
Teraz mám zhodou okolností  
na stole knihu Duchovná cesta 
doplňujúcu tvorbu už spomínaného 
Františka Drtikola. Predstavuje  
jeho budhistické myšlienkové 
pochody, ku ktorým mám blízko  
aj ja. Bol to veľký človek.

Do akej miery vašu tvorbu 
ovplyvňujú technológie?
V období, keď vznikla séria Biele 
tiene, ešte digitál nebol rozšírený.  
Zo začiatku som digitálne 
technológie ignoroval. Ale keď už 
dosiahli dostatočnú kvalitu, bez 
problémov som ich integroval do 
tvorby. Beriem to ako prirodzený 
vývoj, nelámem si s tým hlavu. Fotil 
som na rôzne analógové 
fotoaparáty, na veľké polaroidy, pri 
ktorých vznikajú unikátne 
fotografie.  
Život je o neustálej zmene a vývoji, 
nebojujem s tým. Nestrácam čas 
s nepodstatnými vecami.

v ateliéri. Keď môžete a viete 
používať svetlo tak, ako chcete, 
získate veľkú obrazovú hodnotu 
a slobodu. Fotiť pri reálnom svetle 
je super, nič iné nepotrebujete. Keď 
sa však naučíte svetlo čítať, môžete 
s ním pracovať. Prečo to nevyužiť?

Akt patrí k fotografii už od jej 
počiatkov. Už pre maliarov bolo 
ľudské telo nekonečným zdrojom 
inšpirácie. Prečo vo vašej tvorbe 
prevláda ženské telo? Ako ste sa 
dostali k fotografovaniu žien? 
Napokon, kedysi ste fotografovali 
aj mužov.
Nahé telo som začal fotiť už na 
strednej škole. Premýšľal som nad 
tým, čo ma zaujíma najviac. Moju 
privátnu analýzu vtedy aj dnes 
vyhráva žena. Jej odlišnosť, aj to,  
čo reprezentuje. Je obrovskou 
motiváciou muža, dáva mu chuť žiť. 
V tradičnom aj historickom slova 
zmysle. Žena má mimoriadnu 
schopnosť vytvoriť nový život a tým 
vypálila všetkým mužom rybník. 
Jej skutočná a najväčšia hodnota 
spočíva v akejsi nesmrteľnosti. 
Každý muž má vďaka žene možnosť 
zažiť ju tým, že svoje vlastnosti 
odovzdá ďalšiemu človeku, ktorý 
bude pokračovať ďalej. Deje sa to už 
milióny rokov. Pre ľudstvo je nový 
život najdôležitejší. Keď tu budeme 
mať posledných tisíc mužov a jednu 
ženu, ktorá bude tehotná, tak bude 
mať takú obrovskú hodnotu, že ju 
ani tých tisíc mužov nevyváži.

Hovoríte, že netvoríte akty, ale 
figuratívne portréty. Čím sú pre  
vás nahí ľudia príťažliví?
Na to mám jednoduchú odpoveď.  
To nepodstatné chcem odstraňovať. 
Dokonca nefotím ľudí, ktorí majú 
tetovania, piercingy, nič výrazné, čo 
by ich spájalo s dobou, v ktorej žijú. 
Predstavte si nahého muža 
s vytetovaným logom Nike na hrudi. 
Nielenže to fotku pokazí, ale určí, 
že to bolo fotené v období, keď 
fungovala táto firma. Keď bude bez 
tetovania, bude rovnaký aj za tisíc 
rokov, pretože vývoj človeka sa za 
tisíc rokov nezmení. Je dobré 
uvedomiť si, že človek sa rodí nahý. 
Keď vstupujete do duchovnej sféry, 
tiež do nej musíte vstupovať nahí, 
zostáva len vaša čistá duša. 
Nemôžete si z biznisu do duchovna 
zobrať stratégie, pýchu, či čokoľvek 
iné. To tam nepatrí. Ani do mojej 

fotky nepatria veci ako napríklad 
módny klobúk. Moja tvorba je 
o zachovaní prírodného stavu 
človeka, neukotvujem ho zbytočne 
v čase. Na Instagram dávam aj 
fotky, ktoré sú 30 rokov staré. Ľudia 
to podľa mňa nemajú možnosť 
rozpoznať. Sú na nich zobrazené 
rovnaké veci, ktoré sa dejú aj dnes.

Na vašich fotografiách dominuje 
telo, často chýba tvár. Chýba tak 
emócia fotografovanej osoby. 
Prečo?
Telo a tvár si konkurujú. V reálnom 
živote ukazujete tvár a zakrývate 
telo. Z tváre čítate emócie 
a podobne sa dá čítať z tela. Ideálne 
je, keď je telo nahé. Keď má žena na 
sebe bielizeň, sústredíte sa na to, čo 
má oblečené. Ja bielizňou 
nedokážem vyjadriť nič. Nahé telo 
má určitý výraz. Rovnako je to 
s tvárou. Keby som tam dal obe, tak 
sa začnú biť. Deštruktívne môžu 

pôsobiť aj veľké prsia. Sú ešte 
rušivejšie ako tvár, pretože prsia sú 
pre nás cicavcov prirodzeným 
symbolom. V takom prípade vidíte 
prsia a až potom umenie. Môže za 
to naše podvedomie. Výrazné prsia 
sú ťažké „pořízení" (smiech). Pri 
fotografovaní tela je potrebné nájsť 
balans. Ak to nie je zámer, nie je 
potrebné vyťahovať extrémy.

Začiatkom 90. rokov ste prešli do 
abstrakcie. Zvážneli ste. Z interiéru 
a ateliéru ste odišli do prírody. Čo 
túto zmenu, tento posun spôsobilo?
To, že som fotil v prírode, malo 
prozaický základ. Budovu, v ktorej 
som mal ateliér, začali prestavovať 
na kancelárie, a tak som oň prišiel. 
Blížil sa koniec tisícročia a pri tej 
príležitosti som si vymyslel sériu 
s fotkami z prírody. Keď žijete 
v meste, je dobré nestratiť kontakt 
s prírodou. Vždy keď mi dochádza 
energia, príroda ma opäť dokáže 

nabiť. Hodnotíte, že som zvážnel, 
ale ja to tak nevidím. Robím len to, 
čo mi daná situácia umožňuje.  
Nie som fotograf, ktorý žije 
v Prahe a objednáva si modelku 
z Paríža. Prvú reklamnú kampaň 
pre Karlovy Vary som napríklad 
nafotil so slovenskou servírkou, 
ktorú som stretol v reštaurácii 
počas prípravného stretnutia 
s producentom Rudolfom 
Biermannom a Jirkom Bartoškom. 
Fotenie v prírode si chcem 
zopakovať. Pripravujem si auto, 
v ktorom bude štúdio a bude sa 
v ňom dať aj spať. Budem mať so 
sebou všetko potrebné na fotenie. 
Chcem cestovať a tvoriť zároveň. 
Mám v pláne vrátiť sa do prírody. 
Fotiť s ľuďmi, aj bez nich. 
Pospájam svoje vášne, budem 
muškáriť, chytať v Dánsku morské 
pstruhy, či chodiť po krajine 
s detektorom kovov.
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PORTRÉTY 1974 – 2020

Názov výstavy: Slovenskí spisovatelia 
objektívom Petra Procházku
Miesto: Art Klub Tatranskej galérie 
v Poprade a Podtatranská knižnica 
Poprad – Spišská Sobota 
Termín: 17. marec – 24. apríl 2022
Kurátorka výstavy: Anna Ondrušeková 

Portréty najvýznamnejších, 
oceňovaných i menej známych 
slovenských literátov, nežijúcich 
klasikov i súčasných mladých autorov 
ponúkla návštevníkom Tatranská 
galéria v Poprade výstavou v dvoch 
priestoroch. Čerstvý sedemdesiatnik 
Peter Stanley Procházka z vlastného 
bohatého archívu vybral 90 
čiernobielych a farebných záberov. 

Popradská výstava ponúka prierez 
autorov tvorbou v rokoch 1974 až 2020. 

Na najstaršej fotografii sme videli Jána 
Buzássyho ako predsedu poroty súťaže 
v prednese poézie, ale i o 39 rokov neskôr 
(2013), keď si za zbierku Neužitočný 
strom prevzal Cenu Literárneho 
fondu od jeho riaditeľa Ladislava 
Serdahélyho. Podobný slávnostný 
okamih fotograf zvečnil Stanislavovi 
Rakúsovi pri preberaní Ceny Dominika 
Tatarku (2004), na inom zábere je 
Rakús so spisovateľkou a herečkou 
Milkou Zimkovou (2008). Vzácne sú 
spomienkové dokumenty, keď Ľubomír 
Feldek a ruský básnik Jevgenij Jevtušenko 
čítali poéziu na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave (2005). 

O fotografii je známe, že zachováva aj 
vzácne historické a neopakovateľné 
dokumenty. Za taký možno považovať 
v roku 1999 prezentáciu jedinej 

knihy Hildy Hraboveckej, ktorá 
vyšla pri príležitosti 80. výročia 
odchodu prvého slovenského 
transportu Židov do nacistického 
koncentračného a vyhladzovacieho 
tábora Auschwitz. Pani Hrabovecká 
rodená Friedmannová (16. 12. 1924 - 
20. 12. 2015) prežila hrôzy koncentráku 
a iniciovala vznik Dokumentačného 
strediska holokaustu. Nielen pre 
fotografa je cenný záber, keď 
slovenský prezident Michal Kováč 
a Peter Juščák, autor knihy Michal 
Kováč a jeho bremeno, ju podpisujú 
Antonovi Srholcovi (2003), či posledná 
autogramiáda Júliusa Satinského 
(2002). Neopakovateľná je aj chvíľa 
ako poetka Maša Haľamová podpisuje 
knihu spisovateľke Márii Bátorovej 
(1993) alebo pohodový záber na 
prozaika, básnika a režiséra Petra 
Krištúfka v prítomnosti matky 
a scenáristky  
Zory Krištúfkovej Králikovej (2003). 
Obaja už nežijú.

Okrem samotného portrétu Kornela 
Földváriho (2008) bol tento tvorca 
vtipného textu s podobnými glosátormi 
Milanom Lasicom a Tomášom 
Janovicom na veľkoformátovom 
zábere 70x100 cm (2008). Skupinový 
portrét má aj literárne zoskupenie 
Osamelí bežci: Peter Repka, 
Ivan Laučík, Ivan Štrpka (2004), 
textári Boris Filan a Kamil Peteraj 
s hudobníkmi Pavlom Hammelom 
a Miroslavom Žbirkom na krste 
knihy básní Čo bolí to prebolí (2004), 
podobne aj silná umelecká štvorica 
pri prezentácii tiež zhudobnených 
textov Bolo nás jedenásť: Jaro Filip, 

Július Satinský, Tomáš Janovic a Milan 
Lasica (1998). Spisovateľskú rodinu 
zastúpili František a Ľudmila Keleovci 
s komerčne veľmi úspešnou dcérou 
Táňou Keleovou Vasilkovou (2004). 

Podľa mňa je škoda, že organizátori 
výstavy nedali vedľa seba zábery 
dvojice spisovateliek Verony Šikulovej 
a Denisy Fulmekovej z rôznych podujatí 
i období (1991, 2003, 2004). Na druhej 
strane oceňujem ich výber fotiek 
pre informačné plagáty k výstave. 
Na tej z roku 2005 láskavý pohľad 
už nežijúceho básnika, prekladateľa 
a esejistu Milana Rúfusa ponad okuliare 
so symbolickým gestom zdvihnutého 
prsta nás stále varuje pred všeličím  
i v súčasnosti. Druhý plagát prezrádzal, 
v čom je sila slovenskej literatúry, 
kde Ľubo Dobrovoda, Dado Nagy 
a Ľuboš Dojčan s úsmevom napínajú 
bicepsy (2003). Vtipné momentky sú 
i z Literárneho večera s autorovým 
striptízom Ľuba Dobrovodu (2004), 
alebo keď Daniel Hevier na nádvorí 
bratislavskej Starej radnice časti knihy 
Blúznivé deti jasnozrivé čítal z niekoľko 
metrového ťaháka, ktorý sa za ním 
plazil na podlahe (2009). Pri prezentácii 
knihy Straty a nálezy 3 od Pavla Danka 
fotograf vystihol, ako knižná novinka 
zaujala piatich účastníkov, ktorí si ju 
sediac vedľa seba prezerajú: režisér 
Dušan Trančík, filmový kritik  
Vladimír Mlčoušek, režisér  
Peter Solan s manželkou a kameraman  
Juraj Galvánek (2007).

Peter Procházka (1952) sa fotografii 
venuje od pamätného dňa 
Československej republiky 21. augusta 

1968, keď v rodnej Bratislave bojazlivo 
a nenápadne spoza chrbta svojho 
brata fotil príchod vojsk našich 
“spriatelených” armád. Odvtedy sa 
fotoaparát stal jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. Vyše polstoročie sa 
systematicky venuje mapovaniu 
najmä hudobného, literárneho 
a filmového života. Ako dvorný fotograf 
dokumentoval dianie v bratislavskom 
legendárnom V klube, kde sa začali 
dejiny slovenského bigbítu, zrodili 
Bratislavské jazzové dni a iné 
kultúrne podujatia. Z tohto rušného 
prostredia v centre mesta vznikli 
dve fotografické knihy V-klub (2008) 
a Legenda V-klub (2015). Nimi potešil 
mnohých pamätníkov tých zlatých 
čias, ktorí si pri pohľade na momentky 
radi zaspomínajú na ostrov slobody 
v komunistickom režime, čo bol 
unikátny fenomén. 

Procházka má za sebou 42 výstav 
v rôznych slovenských mestách (z toho 
štyrikrát na medzinárodnom festivale 
Mesiac fotografie: 1998, 2018, 2020, 
2021) a tri v Nemecku. Jeho fotografie 
sa objavili v ôsmich filmoch, ešte 
viacerých digitálnych projekciách a vo 
vyše osemdesiatich publikáciách. V roku 
2015 získal cenu Slovak Press Photo 
za celoživotné dielo. Petra Procházku 
trefne charakterizoval Kornel Földvári: 
„Malý pán s fotoaparátom je obetavým 
kronikárom kultúrneho diania, 
zaznamenáva svedectvo prchavých 
okamihov.“

Pavol Erdziak
publicista

Viliam Klimáček | foto ©Peter Stanley Procházka

Symbióza 
subjektívneho 
dokumentu a pamäte
Názov: Vladimír Birgus  
Tenkrát na Východe
Miesto: Varšava, Stara Galeria  
ZPAF, Plac Zamkowy 8
Termín: 28. 4. – 27. 5. 2022
Kurátor: Michal Szalast

Ve Staré galerii Svazu polských 
umělců ve Varšavě, v těsné 
blízkosti Královského paláce 
a katedrály Sv. Jana, vystavil 
Vladimír Birgus fotografie, které 
byly velmi vzdálené od vznešenosti 
těchto míst. Šlo o nový výběr 

Vladimír Birgus | Ostrava | 1983

černobílých snímků ze 70. a 80. 
let minulého století, zachycující 
s neskrývaným ironickým 
odstupem život v tehdejším 
Československu, Polsku, Sovětském 
svazu, Bulharsku, NDR a dalších 
zemích střední a východní 
Evropy v době komunistických 
režimů. Tyto fotografie jsou 
dokonalou symbiózou subjektivní 
tvorby a obrazové paměti, jsou 
uvědomělou diferencí mezi tím, 
jak byl život v těchto zemích 
optimisticky prezentován a jaká 
byla jeho reálná podoba. Birgus 
dokázal vytvořit silné osobní 

obrazy implikující mnoho 
možných interpretací. Zdánlivě 
chaotické scény náhodných 
setkání s pouličním davem jsou ve 
skutečnosti dokonale rytmizované 
kompozice, které bychom 
neposkládali ani při důkladném 
aranžování každé postavy. Z masy 
lidí fotograf dokázal izolovat 
tu nejpoutavější tvář. V záplavě 
ideologických hesel a předstírané 
radosti na monstrózních oslavách 
1. máje či Vítězného února 
vyhledával psychologické záběry 
lidí ve chvíli, kdy se zapomněli 
radovat. Momenty odpočinku, 

odhaleného nezájmu, snahy utéct 
z davu. Dokonce ani dohlížející 
příslušníky Lidových milicí 
a Veřejné bezpečnosti nepovažoval 
při fotografování za překážku, 
naopak jejich póz invenčně využíval 
v někdy až sarkasticky vyznívajících 
záběrech. Kurátor Birgusovy 
varšavské výstavy Michał Szalast 
o tom výstižně napsal: „Nenajdeme 
zde radost ani spontánnost, 
všechno je zalité pouze šedou 
apatií. Na fotografiích vidíme dav, 
ale paradoxně každá osoba v něm 
působí velmi osaměle. Marně také 
hledáme nějaké mezilidské vztahy. 

Podestátova 
šifra 
lidské 
existence
Název výstavy:  
Václav Podestát | Daleko i blízko | 
Fotografie 1990 – 2022
Kurátor: Vladimír Birgus,  
spolupráce za UPM Jan Mlčoch
Pořadatel: Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze
Místo: Dům U Černé Matky Boží 
Termín: 10. 3. – 31. 8. 2022

Bilance Václava Podestáta 
(1960), uvedená pod hlavičkou 
Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze, zahrnula dvě polohy 
fotografovy soudobé tvorby. Kolekce 
Lidé se nesla v černobílé škále, 
z plného barevného spektra těžil 
cyklus Privátní příběhy, doplňovaný 
od roku 2005. Celkem osmatřicet 
vzdušně instalovaných ukázek díla 
rozšiřovala ozvučená projekce s více 
než stovkou černobílých i barevných 
prací. Autor potvrdil, že se mu jedná 
o vytříbenost záběrů, čili o vyjádření 
osobních uměleckých zájmů. I to je 
však svým způsobem pokračování 
kritiky společenského prostředí, 
jímž v éře socialismu začínal. 

Tiskové komuniké připomnělo 
ohlédnutím za více než třemi 
dekádami působení fotografovu 
knihu S andělem uprostřed davu, 
k níž před pěti lety přispěl textem 
(a podílem na výběru reprodukcí) 
kurátor letošní výstavy Vladimír 
Birgus, jinak Podestátův kolega 
z Institutu tvůrčí fotografie  
Slezské univerzity. Oba 
se postupem času vzdálili 
historizujícímu stylu 
humanistického dokumentu. 
Pokračující abstrahování námětů 
ve prospěch vize doložil Podestát 
stejně tak monografií jako 

Václav Podestát | z cyklu Lidé | 2002

Václav Podestát | z cyklu Privátní příběhy | 2017

retrospektivou. Místopisné údaje 
u jednotlivých exponátů obešel 
titulem rekapitulace Daleko 
i blízko. Tím rovněž posunul 
těžiště významu od konkrétních 
situací k otevřenosti obrazové 
skladby. Ta podporuje případ od 
případu víceznačnost, nepostrádá 
ale úběžník. Navzdory rozličnosti 
technik a zachycených jevů se 
podívaná točila kolem subjektivity 
vidění. Ta počítá s ochotou 
publika vžít se do nálady snímků 
a rozkrývat symboliku sdílení 
pokročilé civilizace. „Doufám,“ 
nechal se Václav Podestát slyšet, 
„že divák najde v mých fotografiích 
asociace svého vnitřního světa.“

Josef Moucha
fotograf a publicista

Všechny tváře postrádají i nejmenší 
náznaky úsměvu.“ 

Vladimíra Birguse nezajímaly 
jenom výjevy z oficiózních 
komunistických slavností, ale 
i jednotlivci ve veřejném prostoru.  
Fotografie s mnoha postavami byly 
na varšavské výstavě prokládány 
signifikantními záběry nalezených 
zátiší nebo městských krajin. 

Vladimír Birgus vytvořil 
fotografické obrazy, které 
charakterizují vztah mezi minulostí 
a přítomností. Minulé výjevy 
zaznamenané moderním způsobem 
odkazují k nikdy nekončícím 
lidským tématům bolesti, strachu, 
smutku, nesvobody, ale i radosti. 
Fotografie tak nepřestávají být 
aktuální ani po čtyřech desítkách 
let od svého vzniku.

Ondřej Durczak
fotograf, kurátor,  

pedagog a publicista 
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F E S T I V A L F E S T I V A L

LA GACILLY BADEN PHOTO
Podujatie: Festival La Gacilly-Baden Photo 2022

Dátum: 9. 6. 2022 – 10. 6. 2022

Výstava NA SEVER! je príležitosť 
umožňujúca zdôrazniť častokrát 
menej známu tvorivú silu umelcov 
Severnej Európy, ktorí si od 
samotných počiatkov fotografie 
zachovali takmer telesné spojenie 
s drsnosťou ich vlasti. Pre obyvateľov 
Dánska, Fínska, Islandu, Nórska 
a Švédska sú samota a divoká príroda 
podstatnou súčasťou ich vzťahu 
k svetu. Nevykorisťujú zaslepene 
plody prírody, ale skúšajú pochopiť, 
ako všetko funguje, a pozorujú to 
starostlivým okom. Ich vedomosti 

Sanna Kannisto | Upupa epops | 2019

Sune Jonsson | Spomienky na Švédsko

Sune Jonsson | Farmari Frits a Vera Eriksson p očas žatvy na Öre älv | 1966

Christine de Grancy | Ferrišské koleso v kaluži v zábavnom a reáli Práter viedeň| 1979

Erik Johansson | Above All | 2019Inge Morath | Mrs. Eveleigh Nash | 1953

a ich neustávajúce želanie dozvedieť 
sa viac o flóre a faune vedú k tomu, že 
sa veľmi zasadzujú o úctu k prírode.

Nie je to žiaden div, že krajiny Severu 
s ich hospodárskym zdravím patria 
k tým najpríjemnejším národom, 
u ktorých sa dá žiť. Pravidelne 
ochromovaní mrazom a chladom 
a zvyknutí na voľnú prírodu, 
vyvinuli si stáročia dlhú tradíciu 
politického konsenzu, odmietania 
konfliktov a spoločenského rozvoja 
na základe striktného zachovávania 

prírodných zdrojov. V Kodani jazdí 
40 percent obyvateľov do práce na 
bicykli, v Štokholme jazdia autobusy 
na bioetanol a v Reykjavíku je 
geotermálna energia úplne bežná 
vec. Niektorí budú vidieť dedičstvo 
luteránstva, iní vzdialené stopy 
vikingskej tradície. Bez istého stupňa 
vôle k prispôsobeniu sa nemôže 
človek na ďalekom Severe prežiť. 
V krajinách, kde teplo a svetlo počas 
šiestich z dvanástich mesiacov sú 
životne nutné, je životné prostredie 
výzva rozhodujúceho významu. 
Preto je pochopiteľné, že švédska 
tínedžerka Greta Thunberg sa stala 
novou tvárou klimatickej zmeny 
pre mládež po celom svete: vie, že 
roztápajúce sa ľadovce a morské 
ľady nie sú ďaleko od jej domova 
a že pritom nejde o ilúziu polárnej 
žiary. Ak je jej kultúra ohrozovaná 

dôsledkami globálneho otepľovania, 
je Gretinou povinnosťou alarmovať 
verejnosť.

Svojimi odlišnými fotografickými 
formuláciami – niektorí skúmajú 
tvrdosť ich životného prostredia, 
ďalší komplexnosť našich moderných 
smerov vývoja – zdieľajú vystavujúci 
autori z ďalekého Severu spôsob 
nahliadania vyznačujúci sa prímesou 
poézie, príležitostne vykazujúci 
nádych surrealizmu, ktorý však vždy 
dbá na to, aby zostril povedomie 
lepšieho chápania sveta zajtrajška. 
Svojím spôsobom sú títo tvorcovia 
umeleckými strážcami pozitívnej 
civilizácie.

Umelci a umelkyne, ktorí nám 
Škandináviu približujú celkom 
zvláštnym spôsobom sú: Sune 

Jonsson, Pentti Sammallahti, 
Tiina Itkonen, Ragnar Axelsson, 
Tine Poppe, Sanna Kannisto, Erik 
Johansson, Helena Blomquist, Jonas 
Bendiksen, Jonathan Nächstrand 
und Olivier Morin.

V druhom rozprávačskom pásme 
festivalu objasňujú dvaja výnimoční 
fotografi stav nášho životného 
prostredia: „Tento prázdny svet“ od 
Nicka Brandta je pôsobivá ilustrácia 
sveta, v ktorom pre zvieratá, ktoré 
premohol bezuzdný ľudský vývoj, 
je už sotva nejaké miesto na ich 
prežitie. Je to dielo, ktoré nám 
kladie otázky o budúcnosti nášho 
sveta. A Mathias Depardon ukazuje 
výstavou „Slzy Tigridu“, že záhrada 
Eden existuje – a je v nebezpečenstve. 
Stará Mezopotámia skutočne 
stelesňuje nezmerné bohatstvo 

kolísky starých sumerských 
a asýrskych civilizácií. Najväčší 
vlhký ekosystém západnej Eurázie, 
rozkladajúci sa pri sútoku riek Tigris 
a Eufrat, ktorý bol v r.2016 zaradený 
do Zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO, je ohrozený 
vyschnutím.

Témami, ktoré sú dôležité pre 
životné prostredie, sa okrem toho 
zapodievajú Imane Djamil, Florence 
Goupil, Brieuc Weulersse, Florence 
Joubert a Aglaé Bory.
Program roku 2022 bude dotvárať 
spolupráca s CEWE a práce 
rakúskych fotografiek svetovej 
úrovne: Inge Morath, Christine de 
Grancy a Verena Andrea Prenner, 

ako aj fotografická pocta k 100. 
výročiu Dolného Rakúska – prácami 
iba dvadsaťročného Gregora 
Schörga k téme zóny divokej prírody 
Dürrenstein – Lassingtal, ktorá 
ukrýva jeden z najväčších pralesov 
strednej Európy a v júli 2017 bola 
povýšená na svetové prírodné 
dedičstvo UNESCO.

Culture of Solidarity je spojivom pre 
tie spolupráce pri výstavách, ktoré 
festival prezentuje mimo Badenu – 
v mestách Tulln, Celje a v Bratislave. 
Je veľmi príhodné, že tento rok 
už po druhýkrát občania Badenu 
prispievajú k tomu, že tento festival 
je organizovaný s neutrálnou CO2-
stopou. Bravo a vďaka!

Nick Brandt – Richard and Sky | Zimbabwe | 2022

Pentti Sammallahti's | White Sea 2 | Russia | 1992
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JEDNOMINÚTOVÉ 
SOCHY

Aktéri v cykle Jednominútové sochy Erwina Wurma pózujú s banálnymi predmetmi, materiálmi, ale
bizarným a neočakávaným spôsobom. Sochy vytvárajú spontánne, bez dlhého rozmýšľania. Vo výsledku dospievajú k obrazom, ktoré sú niekedy 

agresívne, inokedy pornografické, ale vždy v protiklade k očakávaniu, ktoré vyvoláva každodenné používania zvolených predmetov.
Jednominútové sochy nepoužívajú žiadne tradičné sochárske materiály. Ich cieľom nie je vznik

trojrozmerného objektu, ktorý sa neskôr vystaví. V sérii jednu sochu nahradí iná „socha“, ktorá dokáže
obsiahnuť to, čo sa nepodarilo predchádzajúcej – pričom každá mení chápanie toho, čo sa obvykle skrýva v pojme socha.

Erwin Wurm (1954)  je rakúsky umelec a fotograf. Žije a pracuje vo Viedni a Limbergu v Rakúsku.  
Je známy svojim humorným prístupom k formalizmu. 

Medzi nominované súbory sa 
umiestnila aj séria o ekologickej 
katastrofe – ničivom tornáde v Čechách 
z 24.júna 2021. Autor zachytil obraz 
skazy po tornáde v obciach na 
Južnej Morave, ktoré zanechalo 
tisíce zničených a poškodených 
domov. Tragický pohľad na Medzi 
nominované súbory sa umiestnila 
aj séria o ekologickej katastrofe – 
ničivom tornáde v Čechách z 24.júna 
2021. Autor zachytil obraz skazy po 
tornáde v obciach na Južnej Morave, 
ktoré zanechalo tisíce zničených 
a poškodených domov. Tragický pohľad 
na zdevastované dediny pôsobí ako 

Porota: Alan Hyža, Dorota Holubová, 
Milan Jaroš, Olja Triaška Stefanovic, 
Vyhlásenie súťaže: Január 2022
Termín odovdávania: 1. 3. 2022
Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: 
máj 2022

Víťazný súbor Tomáša Benedikoviča 
reportujúci o udalostiach z jesene 
roku 2021, konkrétne z osláv 17. 
novembra, má niekoľko rovín, ktoré 
stoja za podrobné sledovanie. Je 
to silná správa o stave spoločnosti 
rozdelenej dlhotrvajúcou pandémiou. 
Zároveň je to vyobrazenie boja 
o podobu demokracie na Slovensku 

z katastrofického filmu. Výskyt tornád 
v Európe bol veľmi dlho podceňovanou 
hrozbou, a séria poukazuje na riziko 
nezvratných zmien a ničivých dopadov 
klimatickej krízy.

Dorota Holubová

JOZEF JAKUBČO – 
TORNÁDO NA MORAVE
NOMINÁCIA

TOMÁŠ BENEDIKOVIČ – 
17/11/21 
VÍŤAZ

BORIS  
NÉMETH – 
FRANTIŠEK  
SA S  
CHUDOBNÝMI  
RÓMAMI  
NESTRETOL
NOMINÁCIA

a znovunavrátenie starých démonov, 
ktorí v spoločnosti driemali. Za 
niekoľko rokov to budú práve takéto 
fotografie, ktoré nám pripomenú 
čo sa dialo, čo bolo pre danú dobu 
dôležité a na čo by sa nemalo zabúdať. 
V neposlednom rade považujem 
v tomto súbore za podstatnú súčasť 
jeho formálnu stránku, čiernobiele 
prevedenie a dynamiku jednotlivých 
fotiek, ale taktiež skladbu celej série. 
Pánovi Benedikovičovi gratulujem 
k získaniu tohto ocenenia a dúfam, 
že bude naďalej dokumentovať vývoj 
a udalosti, nie iba na Slovensku, 
s podobným nasadením.

Milan Jaroš

Fotografie Borisa Németha ma 
upútali na prvý pohľad. Vynímali sa 
zo síce nepočetnej, ale zato kvalitnej 
konkurencie. Videl som iný prístup 
k spravodajskej téme – nie prevratne 
iný, ale originálny. Niečo, čo pri 
súčasnej úrovni médií nie je bežné. 

Alan Hyža

(33) One Minute Sculpture, 1997, c-print, 45 x 30cm
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(43) One Minute Sculpture, 1997, c-print, 45 x 30cm(65) One Minute Sculpture, 1997, c-print, 45 x 30cm
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OBRAZ – PRELIEVANIE 
REALÍT – 10 ROKOV 
GALÉRIE ĽUDOVÍTA 
HLAVÁČA

Názov: Obraz – prelievanie realít, 10 
rokov Galérie ľudovíta Hlaváča na FMK 
UCM v Trnave, 2010 – 2021
Vydavateľ: FMK, UCM, 2022
Autor a editor projektu: Jozef Sedlák
152 strán, FO ART, s.r.o., Bratislava
ISBN 978-80-572-0229-5

Galéria Ľudovíta Hlaváča sídli priamo 
na Fakulte masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Vznikla v roku 2010 vďaka 
iniciatíve Jozefa Sedláka a Petry 
Cepkovej, ktorí na univerzite pôsobia. 
Galéria sa už od svojho vzniku pokúšala 
o prepájanie medziodborových, či 
medziškolských výstav. Potvrdzujú 
to výstavy Luminografia (so študentmi 
Strednej umeleckej školy dizajnu 
v Bratislave, 2011); Staré techniky 
(2011), alebo Aktuálny výber (2012) 

v prepojení so študentmi a pedagógmi 
z Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave.
Študenti vysokých škôl 
s masmediálnym, filozofickým, 
marketingovým, ale aj umenovedným 
zameraním sa so súčasným umením 
a kolobehom jeho vzniku nestretávajú 
na dennej báze. Vzniknutý fakultný 
priestor fotografickej galérie sa 
postupne stal živým komunikačným 
priestorom pre nastupujúcu 
generáciu autorov a pracovníkov 
v masovokomunikačných médiách. 
Galéria s tranzitným duchom 
a čiastočne aj charakterom „čakárne“ 1  
sa postupne od roku 2010 premenila na 
dôležité miesto na „do-vzdelávanie“. 
„Do-vzdelávanie“ sa a budovanie 
vzťahu k umeniu, kultúre, vizuálnemu 
obrazu, fotografii a hlavne digitálnym 

Eva Jonisová | Krížová cesta | 2019(73) One Minute Sculpture, 1997, c-print, 45 x 30cm

Obálka knihy | Obraz – prelievanie realít | 10. rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave | 2022

Peter Lančarič | Tesne-pred-odchodom-do-nemocnice, Autobiografia | 2017

Interiér Galérie Ľudovíta Hlaváča | 2022

médiám, s ktorými budú absolventi 
katedry umeleckej komunikácie 
FMK na UCM vo svojej budúcej praxi 
pracovať. Snáď citlivo.
K jej 10-ročnému pôsobeniu 
vznikla knižná publikácia, ktorá 
venuje pozornosť najmä projektom 
realizovaným v posledných dvoch 
rokoch. Summa summarum je 
publikácia zborníkom, ktorý je 
rozdelený na sedem kapitol – 
„Rekonštrukcií“, ale v čítaní ju 
chápem skôr ako dve hlavné časti. 
Prvá časť – Rekonštrukcia No. 1 až 5 je 
zložená a zameraná na posledné dva 
„pandemické“ roky činnosti (2021, 
2022) a v pomyselnej druhej (str. 82 – 
150) časti sa nachádza zoznam výstav 
z rokov 2010 – 2021 v chronologickom 
poradí s dokumentáciou. Predchádza 
mu kapitola Rekonštrukcia No. 
6 – súhrn kurátorských textov 
doplnených plagátmi z výstav 
a menným zoznamom vystavujúcich 
autorov. Absentujú konkrétne diela 
z výstav, čo som mala tendenciu 
prvotne podvedome „dohľadávať“. 
Bola som zvedavá na ich výslednú 
koncepciu a prezentáciu. Je logické, 
že zostavovatelia boli limitovaní 
rozsahom a tak na 152 stranách 
nemohli obsiahnuť „všetko“. V tiráži, 
aj v úvodnom texte Jozefa Sedláka je 
však upozornenie na linky ateliéru, 
univerzity, galérie a na možnosť 
ich virtuálnej prehliadky. Web je 
k 10. 06. 2022 plne funkčný a prehľadný 
(galerialudovitahlavaca.fmk.sk). 
Recipient si tak môže v ňom skrolovať, 
prelinkovať sa priamo na diskusie, 
prednášky a výstavy realizované vo 
virtuálnom svete, sociálne siete, či iné 
stránky partnerských inštitúcií. 
V pomyselnej prvej časti, prvých 
piatich kapitolách dominujú vo 
výbere pedagógov a kurátorov velmi 
závažné kultúrno-spoločenské 
témy (semestrálne zadania). Sú 
to: posledný sen o budúcnosti, či 
minulej súčasnosti, našej budúcej (ne)
existencie; rekonštrukcia obrazových 
spomienok, reportážne fotografie 
z protestov Gorila, prezidentských 

a parlamentných volieb, výročia nežnej 
revolúcie; fetiš – ako prostriedok 
sebaidentifikácie a sebaprojekcie 
človeka na rôznych úrovniach 
optikou reklamnej a inscenovanej 
fotografie; Rekonštrukcia No. 4 – 
Obraz/prelievanie realít sa sústreďuje 
na obraz determinovaný neustálym 
tokom informácií, dát a dejov vo 
virtuálnom svete. A posledná kapitola 
– Rekonštrukcia No. 5. Násilie ako 
artefakt, zachytávajúca problematiku 
násilia v korelácii využívania sily 
a správania sa k druhým. 
V publikácii Obraz – prelievanie realít 
využívajú editori princíp členenia 
kapitol na textovú a obrazovú časť. 
Texty sú koncentrované viacvrstvovo 
s potenciálom formovať mediálne 
obsahy v kontexte súčasnej vizuálnej 
tvorby. Najmä texty Petry Cepkovej sú 
kritické, hĺbavé až „trpké“. Obsahová 
vizuálna zložka, súbory a koncepty 
sú v publikácii predstavené skôr 
jednotlivými autorskými fotografiami 
a menami. Študenti a absolventi 

koncipujú svoje projekty voľne, pracujú 
s témami, ktoré sú im blízke. Zaoberajú 
sa analýzou ľudského bytia na prahu 
života a smrti (Kristína Mayerová), 
rodinnými motívmi (Eva Jonisová), 
spoločensky citlivými témami 
(Anabela Buchová; Lenka Klimeková) 
témami osobných výpovedí a vzťahov 
inscenáciou (Peter Lančarič).
Široká škála štýlov a foriem 
spracovania tak preukazuje, že 
univerzita je otvorená a nie je úzko 
špecializovaná len jednosmerne. 
Postupné ohýbanie a smerovanie 
galérie a ateliéru však naznačujú 
blízkosť k dokumentárnej tvorbe, 
ktorá, verím, sa bude v otvorených 
dialógoch minimálne ďalších 
desať rokov prezentovať v nových 
zrekonštruovaných priestoroch. 

Lenka L. Lukačovičová

1 Na vysokých školách sú chodby medzipriestorm, 
kde študenti trávia pomerne dosť času – čaká 
na prednášky, či skúšky, diskutuje sa, aktívne 
oddychuje.
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HLBOKÁ STUDŇA

Jozef Sedlák – Združenie fotografov 
amamtérov YMCA a Fotoskupiny 
KSTL Bratislava

Vydavateľ: FOTOFO | 
Stredoeurópsky dom fotografie 
Bratislava, 2021
Prvé vydanie
Grafický návrh a zalomenie:  
Sandro Fiala
Návrh obálky: Jana Sapáková
392 strán (Prílohy 102 strán)
ISBN 978-80-85739-86-2

Sledovať akúkoľvek stopu 
fotografického pohybu, ktorým sa 
zmieta súčasnosť, je mimoriadne 
náročné. Všetko so všetkým súvisí. 

Pokiaľ dokázal fotoamatér, ale 
aj profesionál, či akýkoľvek 
umelec trpezlivo vyčkávať v 30 
– 40. rokoch minulého storočia 
v Československu, kedy ubehne 
mesiac, aby si mohol kúpiť časopis 
Fotografický obzor, prečítať 
dostupné fotorubriky v časopisoch 
alebo knihu o fotografii, dnes je 
situácia už úplne iná. Na internete 
sú dostupné oceány snímkov 

Slávnostné otvorenie výstavy Slovensko vo fotografii, Zemedelské múzeum v Bratislave, sprava prvý rad Miloš Jurkovič,  
predseda fotoklubu YMCA Bratislava, Karel Kičínsky predseda SČSKFA.

Ateliér Fotoklubu v budove YMCA na Karpátskej ulici v Bratislave, ateliérový reflektor a
fotoaparát Mayer, okolo roku, 1936, súkromný archív Peter Bagi.Obálka knižnej publikácie. Fotografia: JURKOVIČ, Miloš, Lampa, 7. členská výstava

fotoklubu YMCA, 1936, súkromný archív Jozef Sedlák

všetkého druhu – neuveriteľný mix 
kvality a nekvality. Všetkého moc 
škodí. 

Nová fotografická publikácia 
fotografa a pedagóga Jozefa Sedláka, 
Združenie fotografov amatérov 
YMCA a Fotoskupiny KSTL 
Bratislava, zaujme nielen štedrou 
dávkou obrazového materiálu 
a šviháckym grafickým štýlom 
spracovania, ale predovšetkým 
hĺbkou analytického pohľadu do 
fotografického života amatérov. 
Obrazový záznam obsahuje 
informáciu, ktorá v rôznych 
etapách jeho vývoja mala rôznu 
hodnotu. Historické spracovanie 
akéhokoľvek druhu prináša 
obrovskú prácu a hľadanie. Tu 
sa autor o to viac venuje oblasti 
voľnočasových záujmových aktivít, 
ktoré nemusia mať vždy presne 
zachytenú a zdokumentovanú 
genézu. Fotografia, azda aj viac ako 
iný technický vynález, sa snažila 
o svoje neustále sprístupňovanie 
a približovanie užívateľovi. 
Spoločný záujem vytvára potrebu 
združovania. Fotografia sa stáva vo 
svojej prístupnejšej forme výsadou 
určitých sociálnych skupín, najmä 
z radov intelektuálov. Kodifikujú 
sa podmienky spoločenstiev 
v klubových zoskupeniach. 
Sedlák amatérsku fotografiu 
predstavuje ako neúnavný fenomén 
minulého, ale aj súčasného života 
a každodennej prítomnosti. Kráča 
storočiami.

Množstvo dokumentov a ilustrácií, 
mapujúcich aktivity a tvorbu 
v slovenskom fotoamatérskom 
priestore, približuje Sedlák 
podrobnou registráciou, ako aj 
komentármi. Predstavuje vnútorný 
život dobrovoľnej fotografickej 
komunity, ktorej členovia sú 
navzájom nápomocní a odovzdávajú 
veľkú dávku súkromia pre vlastné 
aktivity a ideovú náplň združenia.

Jedna z najvýraznejších postáv 
medzivojnového obdobia, ktorú 
Sedlák uvádza vo svojej knihe, je 
Miloš Dohnány. Zároveň ho odvážne 
predstavuje ako prvého slovenského 
historika a teoretika fotografie. 
V rámci Fotozdruženia YMCA je 
nenahraditeľnou osobnosťou – 
organizuje výstavy, kurzy, školenia, 
tvorivé dielne a vychádzky. 
Popri tom rediguje fotorubriky 
v časopisoch s rôznou dobou života 
vychádzania. Citácie z nich uvádza 
autor v pôvodnom tvare alebo 
formou ilustrácie.

V dostatočných a zaujímavých 
obrazových ilustráciách uvádza 
Sedlák v tejto knihe viaceré „zadné” 
strany oceňovaných a na výstavách 
umiestňovaných fotografií. Pečiatky 
a nálepky z rôznych výstavných 
umiestnení danej fotografie. 
Mnohé tak naberajú zberateľskú 
hodnotu kuriozity. Obsah frázuje 
titulmi kapitol, ktoré vždy uzatvára 
registrom príslušných poznámok. 
Veľký formát strany, knižného 
listu, mu ponúka priestor pre sólový 
obrazový zámer, umocňujúc tak 
charakter knižného diela. 

V publikácii sa Jozef Sedlák rovnako 
podrobne venuje aj organizovanému 
nástupu kinoamatérskej tvorby, ku 
ktorej patrili pravidelné premietania 
a tiež súťaže. Medzi týmito 
dvoma svetmi obrazu, statického 
a pohyblivého, spája s aktivitami 
fotoklubu YMCA najvýraznejšiu 
postavu filmu a fotografie prvej 
Československej republiky, Karola 

Plicku. Hudobník, ktorý stál pri 
zrode slovenskej filmovej tvorby, 
ako aj autor viacerých obrazových 
publikácií, tiež pedagóg. Z ďalších 
mien, ktoré je z bohatého registra 
publikácie často spomínané vo 
viacerých významoch, je Viliam Malík. 
Svojím pohnutým životom – prekročil 
takmer stovku rokov – sa zapísal do 
histórie amatérskej fotografie v oboch 
obdobiach ČSR aj Slovenského štátu. 
Pre členov KSTL aj svojím populárnym 
receptom na negatívnu vývojku. 
Aj keď sa Sedlák vo svojej práci 
zameriava prioritne na fotografické 
zoskupenie v Bratislave, 
analytickou podrobnosťou rozkrýva 
históriu a príbeh takmer celého 
fotoamatérskeho života na Slovensku. 
Silné väzby medzi centrálou SČSKFA 
v Prahe a jednotlivými klubmi 
na Slovensku, organizácie výstav 
rôznych oblastných úrovní, vzájomnú 
korešpondenčnú komunikáciu. 
„Okružné mapy,“ výmeny kolekcií 
fotografií, poukazujú na to, že aktívne 
spolky fotoamatérov, napríklad v roku 
1942, boli aj v Dobšinej, Handlovej, či 
v Utekáči. 

Jozef Sedlák využíva reflexívny 
spôsob interpretácie, ponára sa do 
sveta minulého, aby popri miestami 
až náročnej a podrobnej faktografii, 
priniesol aj súčasný umenovedno-
kritický nadhľad, estetické odľahčenie 
a čitateľskú prívetivosť. Sprístupňuje 
pohľad jednak do histórie 
fotoamatérskych aktivít, ako aj do 
samotnej úrovne jej tvorby.

Stanislav Surový
publicista

Farár – fotograf z obce Rad a jeho 
životná „pamäť na skle“ po rokoch...
 
„Moje fotografie, ktoré som sám 
nasnímal a vypracoval, som (tu) 
nevlepil, ale vkreslil. Iba som 
prihliadal na ďalekú budúcnosť. 
Fotografia sa totiž postupom času 
chemicky rozkladá a zmizne.“ (Béla 
Petrik, 1936)

Aj s odstupom, po rokoch, vo víre 
aktuálnych skúšaných čias, nás 
neprestáva fascinovať vždy nanovo 
objavovaný fenomén života a tvorby 
pozoruhodného farára-fotografa 
Bélu Petrika. Od zvedavých malých 
detí až po najstarších žijúcich 
pamätníkov, od odborníkov, 
pamiatkarov, fotografov až po 
úplných laikov. Vníma to asi každý, 
koho sa čo i len trošku osobne už 
dotkli, alebo sa ešte len dotknú skoro 
až nevyčerpateľná bohatosť, hĺbka 
či dobrodružstvo a smutno-krásny 
humor jeho postupne odhaľovaných 
autentických príbehov, a skrytých 
obrazových i myšlienkových odkazov. 
Deje sa tak aj vďaka Krajskému 
pamiatkovému úradu v Košiciach 
neustále, osobitne však od čias 
spoločného petrikovského projektu 
„Pamäť na skle“ (2016) – výstavy 
historických fotografií z objavených 
a zachránených sklenených 
negatívov, alebo pri okrúhlych 
výročiach, ako v lákavej historickej 
detektívke na pokračovanie, plnej 
krásnych obrázkov, s presahmi do 
dnešných dní. Každému z nás je tak 
naďalej dopriate pre svoj vlastný 
život, i pre naše komunity znovu 
objavovať niektorú neodkrytú 
prekvapivú kapitolu, tak ako sa o to 
v rozličnej pestrosti, šírke či hĺbke 
i v ďalších zaujímavých objavoch 
alebo odkazoch pokúšajú aj ďalší 
autori znovuobjavujúci Bélu Petrika, 
s opätovne „oprášeným“ a už dobre 
známym životopisným i obrazovým 
navnadením vo veľkej skratke aj 
pri tejto príležitosti. Akoby celý 
petrikovský fenomén najlepšie 
vystihol jeho najbližší nasledovník 
a objaviteľ – súčasný pán radský farár 
Roland Böör: „Ľudia hovoria v dedine 
– teraz, keď sa objavili jeho fotografie 
a sú spracované sklenené negatívy 
a výstava, akoby sa pán farár vrátil 
do Radu a je tu stále prítomný. On 
nás učí tomu, že tam kde sme, tam 
máme vidieť hodnoty – zachrániť 
ich a potom ukázať aj iným ľuďom, 
aby videli tie hodnoty prírody, 
života ľudí a toho, čo sa dá vytvoriť 
ako stále prítomné – aj v našom 
živote, aj v súčasnosti. A aby sme to 
nepodceňovali a brali vážne, lebo to je 
skutočná radosť z nášho života“. 

Vo veľkej skratke zhrnutý 
príbeh – v obci Malé Trakany 
na Zemplíne sa 29. apríla 1888 
narodil Béla Petrik v maďarskej 
gazdovskej rodine. Jeho strýko 
Albert Petrik (1876–1916), známy 
historik architektúry, pamiatkar 
a fotograf pamiatok Uhorska zrejme 
podnietil a nasmeroval záujem 
o fotografovanie u mladého Bélu 
ako gymnazistu v Sátoraljaújhely, 
a neskôr bohoslovca v košickom 
kňazskom seminári. Svojím 
fotoaparátom s uzávierkou značky 
„Koilos“ v rokoch 1906 – 1938 
zvečňoval a na 406 sklenených 
želatinových negatívoch (9x12cm) či 
v 600-stranovej farskej kronike nám 
zachoval najčastejšie autoportréty, 
významných a blízkych ľudí, rodinu, 
udalosti a pamiatky s krajinou svojich 
pôsobísk. V Košiciach bol Petrik 
v r. 1911 vysvätený za katolíckeho 
kňaza a pôsobil ako kňaz či učiteľ 
náboženstva vo Veľkom Kamenci, 
Sárospataku, v Košiciach, a od roku 
1920 napokon vo farnosti v obci Rad 
(okr. Trebišov) nasledujúcich takmer 
40 rokov. Bol zároveň biskupským 
radcom, notárom dištriktu, 
v obecných voľbách kandidátom za 
Krajinskú kresťansko-socialistickú 
stranu. Po vojne v rokoch 1945 – 1946 
v dôsledku Benešových dekrétov 
strávil opakovane niekoľko mesiacov 
vo väzení v Kráľovskom Chlmci 
a v Košiciach, odsúdený na zhabanie 
majetku a stratu občianskych 
práv na 10 rokov. Patrí medzi 
kňazov – mučeníkov, trpiacich 
v časoch neslobody. V roku 1957 
sa skončilo jeho pôsobenie v Rade 
a na dôchodku v Malých Trakanoch 
zomiera 23. júna 1971. Dodnes žije 
jeho bližšia i vzdialenejšia rodina 
a časť jeho pozostalosti spravuje 
súčasná Rímskokatolícka farnosť 
v obci Rad. V regióne sa medzitým 
objavila aj ďalšia fotopozostalosť 
neznámej miestnej fotografky 
Aranky Petríkovej. V rokoch 2009 
– 2013 sa na podnet farára Rolanda 
Bööra vykonával severne od objektu 
fary v Rade archeologický výskum, 
ktorý odkryl aj zvyšky kláštorného 
kostola minoritov a 14 hrobov, kde 
pri niektorých z nich súdnolekárska 
expertíza identifikovala aj stopy po 
mučení a násilnú smrť. Minoritskí 
mučeníci z Radu sú v procese 
bádateľského záujmu a z obce sa 
stáva navštevované miesto, kde 
jednou z  významných osobností 
nadregionálneho významu je so 
svojim životom, dielom a príbehom 
miestny znovuobjavený farár Béla 
Petrik. 

© Juraj Gembický, Krajský pamiatkový 
úrad Košice

ZNOVUOBJAVENÝ  
BÉLA PETRIK (1888 – 1971)

S fotoaparátom rozmýšľal ako 
maliar a zároveň dokumentarista. 
V jeho obrazovej pozostalosti 
vynikajú najmä zemité a zároveň 
výtvarné vidiecke scény zo 
života a okolitej krajiny malej 
východoslovenskej obce Rad, kde 
Petrik ako farár dlho pôsobil. Ako 
v obrazoch pri rieke Tisza, tak aj 
na dvoroch svojich domov v často 
drsných životných podmienkach 
máme často pocit, akoby autor 
jednotlivé skupinky chudobných 
miestnych ľudí (väčšinou rodín) 
dômyselne komponoval, hoci 
s veľkou pravdepodobnosťou nejde 
o štylizované portréty, ktoré zvykol 
vytvárať vo farskej záhrade svojim 
„ovečkám“. Tie sú naopak zámerne 
inscenované a hravé, minimálne zo 
strany svojich modelov – najčastejšie 
ženských. Aj v experimentálnej 
tvorbe autoportrétov postupuje 
podobne a korení aj humorom (ako 
napr. vo viacnásobných expozíciách) 
a istou melanchóliou, spájajúcou 
sa nielen s motívom rieky, ale aj 
s jej odľahlými mŕtvymi ramenami, 
ktoré pôsobia bujne, exoticky. 
Dielo Bélu Petrika je hodnotné 
aj napriek tomu, že neohuruje 
veľkosťou nálezu (okolo 400 
sklenených negatívov) či 
vycibrenejším autorským 
rukopisom ako známi súdobí 
slovenskí fotografi. Historické 
dedičstvo fotokronikára svojej 
doby v relatívne skromnom území 
a rozsahu totiž poskytuje bohaté 
svedectvo o časopriestore v oblasti 
zemplínskeho Medzibodrožia. 
Navyše, „petrikovský fenomén“ 
(fotografi Albert Petrik, Béla Petrik, 
Aranka Petriková) by si zaslúžil 
osobitnú kapitolu v dejinách 
fotografie na Slovensku. 
Fragmenty z nájdenej a zachránenej 
fotopozostalosti Bélu Petrika sa 
verejnosti po prvýkrát predstavili 
už v roku 2016 na výstave medzi 
Zemplínom, Košicami a Bratislavou 
v kurátorskom výbere (Lena 
Jakubčáková a Peter Župník), a to 
ako prvotný úvod do ďalšieho 
bádania. Pozitívny ohlas mala 
najmä výstava v bratislavskom 
františkánskom kostole v rámci 
Mesiaca fotografie 2016. Fotografie 
vytlačené na plexiskle sa stali akoby 
zväčšeninami sklenených negatívov 
aj so zachovaním pôvodných 
okrajov – rámčekov s autorovými 
poznámkami. Aktuálne sa chystá 
aj nový editorský knižný počin 
o Petrikovi v roku 2022 (v redakcii 
Jozefa Sedláka), a celkom iný 
prístup s Petrikovými fotografiami 
ponúkne snáď aj dlho očakávaná 
publikácia – katalóg, ktorá by 
zámerne akoby nekurátorským 
spôsobom zahŕňala všetky nájdené 
negatívy bez akéhokoľvek pokusu 
o výber či uprednostňovanie tých 
silnejších záberov. 

© Lena Jakubčáková,  
Fakulta umení TU v Košiciach

Neznáme miesto, nedatované

Škola (pravdepodobne Rad), nedatované

Neznáme miesto, 1912

„Moje údaje sú pravdivé, ale 
popritom som sa snažil aj o to, aby 
boli aj zaujímavé a ich opisy veselé; 
aby môj nástupca, ktorého okolnosti 
– celkom iste – nebudú príjemnejšie, 

sa poučil, dobre naladil, potešil, alebo 
aspoň aby našiel útechu.“ 

Béla Petrik, 1936,  
v úvode kroniky farnosti Rad

Autoportrét, 1908
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F E S T I V A L

Názov: Fotofestival Lodž 2022
Miesto: Łódź
Trvanie: 9. 6. – 26. 6. 2022
Počet výstav: 120

9. júna 2022 sa v Łódźi už po 21. krát 
otvoril renomovaný festival fotografie 
Fotofestiwal 2022, ktorý tak dopĺňa  
letnú sezónu pre všetkých fanúšikov 
a nadšencov fotografie.
Fotofestiwal je v rámci prezentácie 
a podpory fotografie známym pojmom. 
Do povedomia sa dostal najmä vďaka 
dlhoročnému vedeniu pod taktovkou 
kreatívneho, svojského a citlivého šéfa, 
Kryzstofa Candrowica. Bol to on, kto 
dlhodobo pracoval, aby sa festival zara-
dil medzi vyhľadávané miesta nielen 
pre fotografov, ale aj pre profesionálov 
z radov expertov na fotografiu a umenie. 
Tento cieľ sa mu podarilo naplniť stoper-
centne, a to aj vďaka odvahe a snahe veci 
meniť a stáť si za rozhodnutiami, ktoré 
nemusia každému lahodiť.
Festival ako taký prešiel viacerými zme-
nami, pričom jednou zo zásadných bolo 
zrušenie vedenia a hierararchie v orga-
nizačnom tíme, a vytvorenie takzvaného 
„Collective“, kde sú si vo všetkých rozho-
dovaniach a pri tvorbe programu všetci 
rovní. Rozhodujú o všetkom spoločne. 
Taktiež zmenili systém klasického, 
zabehnutého „portfolio review“, ktoré 
je veľkým ťahákom pre fotografova-
nia chtivých amatérov ale aj profíkov 
a expertov, ktorí poradia, nasmerujú 
a často si odnesú nový projekt či výstavu 
do svojho miestečka pôsobenia. Pho-
to-match kladie dôraz na otvorené 
budovanie spoluprác v rámci eventov 
a verejných prezentácií prác. Je založený 
na demokratickom, inkluzívnom modeli 
a je zdarma.

Témou tohto ročníka festivalu je „Komu-
nita” a je odkazom na udalosti posled-
ných mesiacov: „Keď sme v auguste 
minulého roka začali pracovať na 
programe festivalu, emocionálny náklad, 
ktorý slovo „komunita”prinášalo bol iný 
ako dnes. Po nespravodlivom kriminál-
nom útoku Ruska na Ukrajinu by sme 
chceli veriť tomu, že práve „komunita“ je 
to, čo nám pomôže prežiť túto krízu.” 

Po prečítaní týchto úvodných slov som 
šla na festival predpripravená čeliť  
nárazovým emocionálnym výkyvom. 
A áno, sem tam prišli.
Fotofestiwal tento rok prináša divá-
kom okolo 40 výstav a viacero sprievod-
ných akcií. Václav Macek a ja sme mali 
na festival dva dni, a tak sme sa snažili 
sústrediť na tie najhlavnejšie programy 
a výstavy. Možno keby nebola ulica 
Piotrkowska taká dlhá, zvládli by sme  
aj viac, ale už toto bola výzva.
Hneď po príchode do Łódźe sme si to 
namierili do Múzea mesta Łódź, na 
otvorenie výstavy „Jediné. Nevypove-
dané príbehy poľských fotografiek”. 
Výstava prezentuje práce trinástich 
fotografiek, ktoré v období od 70. až 

90. rokov dominovali poľskej fotogra-
fickej scéne ako ženy na čele renomova-
ných novín a časopisov, alebo jednoducho 
ako fotografky zachytávajúce momentum 
doby, v rôznych oblastiach života. Viaceré 
fotografie neboli nikdy publikované či 
vystavené, mnohé z autoriek nemajú prí-
stup k svojim archívom, prišli o ne, či sú 
už jednoducho nedohľadateľné.

Osobne sa mi páčila vizuálna stránka 
prezentácie autoriek – preexponované 
zväčšeniny analógových fotografií ako 
polepy na stenách – pre každú autorku 
zvlášť, s viacerými prácami a následne 
dotvorenie obrazu ich tvorby klasicky, 
fotky v rámikoch zavesené na paneloch. 
Výstava bola skutočne zaujímavým pre-
hľadom, ale ak si návšetvník, ktorý pozná 
históriu svojej krajiny, neprečíta kurá-
torský text k výberu a zámeru, môže mať 
pocit, že tento príbeh nebol celkom dopo-
vedaný. Mala to byť óda na tieto ženy-fo-
tografky, alebo to bol nepriamy odkaz na 
poslostvo Lecha Walesu? Trochu ma to 
zmiatlo, ale aj napriek tomu som mala 
z výstavy dobrý dojem. 

Ďalej od múzea, v súkromných pop-up 
galériách, sa konali otvorenia ďalších 
dvoch výstav súčasných poľských auto-
rov. Výstava SALTIRE o dvanástich afric-
kých utečencoch, žijúcich spolu v jednom 
dome, zdieľajúcich spolu každý detail 
ich denno-denného života. Autor výstavy 
Juan Valbuena dal priestor týmto mužom, 
aby si sami vytvorili koncept výstavy tým, 
že poskytli svoje fotografie, ktoré posie-
lali domov svojim rodinám. Ďalšie foto-
grafie urobili počas koncipovania tohto 
projektu. Spolu so zápiskami o ich ceste 
do Španielska a o ich živote tam a späť 
doma, vznikol veľmi emotívny príbeh, pri 
ktorom som si uvedomila svoju vďačnosť 
za všetko čo mám. Ak má niekto v civilizo-
vanom svete bez vojny a so strechou nad 
hlavou pocit, že nemá dosť, odporúčam 
navštíviť.

Off Piotrkowska, časť festivalu vo vychy-
tených priestoroch bývalej továrne Fran-
cizska Ramischa, odprezentovala dve 
obrovské výstavy. Jedno podlažie bolo 
venované skupinovým výstavám festiva-
lov: Odesa Photo Days a Mesiac fotografie 
v Minsku. Výstavy oboch festivalov pri-
niesli spolu projekty viac ako dvadsiatich 
umelcov. Spoločným menovateľom týchto 
výstav je aktuálna situáciu nielen na 
Ukrajine ale aj v Bielorusku, náhle zmeny, 
ktoré tieto národy prežívajú, podobná 
spoločná minulosť, potreba domova a sta-
bility pre mnohých, ktorí museli opustiť 
svoje domovy pre vlastnú záchranu a lepší 
život v bezpečí.

Toto bola poriadna nálož emócií, ale pre 
mňa viac umocnená tým, čo práve žijeme 
a prežívame posledné mesiace, vníma-
ním solidarity, ktorá je všadeprítomná. 
Účasť viacerých autorov tento pocit ešte 
vybičovala. Výstava ako taká je síce emo-
tívna, je dobre vystavaná a nepôsobí až 

F E S T I V A L

Názov: Photo London 2022 
Miesto: Somerset House, Strand,  
London WC2R 1LA
Trvanie: 12. 5. – 15. 5. 2022

Londýn je kreatívnym mestom, 
úzko sa s ním spája aj fotografický 
priemysel. Už tradične v máji 
v Somerset House prebieha 
fotografický veľtrh Photo London (12. 
– 15. mája 2022). Tohtoročný siedmy 
ročník poctilo účasťou 106 galérií 
z 18 krajín, z ktorých viaceré venovali 
svoje stánky podpore Ukrajiny. 
Tohtoročné podujatie oslavovalo 
minulosť, súčasnosť a budúcnosť 
fotografie a predstavilo práce 
zahŕňajúce všetky žánre fotografie. 
Od intímnych portrétov po 
abstraktné krajiny, či autoportréty, 
jednotlivé výstavy obsahovali 
pôsobivé a silné snímky. Okrem 
ohromujúceho množstva vystavených 
diel predstavil tohtoročný Photo 
London pôsobivú zostavu prednášok. 
Medzi najvýznamnejšie patrila 
diskusia o performatívnej praxi 
Melanie Manchot; rozhovor medzi 
umelkyňou Anastasiou Samoylovou 
a spisovateľom, kurátorom, umelcom 
a pedagógom Davidom Campanym; 
a skúmanie otázok, ako napríklad, či 
možno Franka Horvata považovať za 
feministu. Tradíciou je vymenovanie 
Majstra fotografie, ktorým sa tento 
rok stal Nick Knight. 
Sekcia Discovery je známa tým, že 
prostredníctvom vystavujúcich galérií 
naznačuje budúcnosť a budúce 

PHOTO 
LONDON 
2022

FOTOFESTIVAL
ŁÓDŹ 2022

trendy vo fotografii. Zameriava sa 
na vychádzajúce hviezdy v médiu aj 
mimo neho. Tento rok bol kurátorom 
sekcie Tim Clark (kurátor a šéfredaktor 
fotografického magazínu 1000 
Words), a nechýbala v nej mimo iného 
prezentácia NFT.
Po pandemickej odmlke sa do 
Londýna vrátil aj Offprint, ktorý je 
sesterskou akciou Photo London 

Thandiwe Muriu | Camo 33 | 2021 Edward Burtynsky | Chuquicamata Copper Mine Overburden #2 | Calama | Chile | 2017

Balazs Turos | The Nature of Things

Santanu Dey | Brackish Tears

Mathias de Lattre | Mother’s therapy

Bettina Pittaluga | YSEULT | 2021

Nick Knight | Rose VI | 2012

tak „ťažko”, ale je to veľký mix, v ktorom 
som sa chvíľami strácala.
Na rozdiel od vyššie spomenutej výstavy, 
Common Opava pod taktovkou Vla-
dimíra Birgusa bola naozaj veľkolepá 
a svieža. Celé podlažie patrilo len Inšti-
tútu tvorivej fotografie v Opave. Výstava 
je prierezom doterajšej existencie Inšti-
tútu. Videla som už mnoho výstav ITF, 
a vždy je na čo sa pozerať a čo objavovať. 
Inak to nebolo ani teraz v Lodži. Profesi-
onálne a do detailov premyslená prezen-
tácia je proste skvelá. Napriek veľkosti 
vôbec nepôsobí nudne, neomrzí, má 
šmrnc a veľa veselosti.
Art_Incubator tak ako posledné roky 
programom reaguje na najaktuálnej-
šie situácie („Solidarita, protest, starost-
livosť” – skupinový projekt, ktorý má 
demonštrovať to, akým spôsobom vie 
byť umenie efektívne v rámci vyjadrenia 
podpory a solidarity so ženami a mužmi, 
ktorí sú nútení emigrovať zo svojej kra-
jiny), edukuje (KOEXIST – sloboda, rov-
noprávnosť, biodiverzita – reaguje na 
vzťahy medzi človekom, prírodou a zvie-
ratami) a predstavuje nové talenty (Fina-
listi otvorenej výzvy).

Toto sú výstavy, ktoré sa ma naozaj dotkli. 
Sila príbehov z otvorenej výzvy, pocit  
zodpovednosti, ktorý navodí výstava  
KOEXIST, alebo obdiv k autorom, ktorí sa 
aktívne  zhostili úlohy poskytnúť pomoc 
a solidaritu s tými, ktorí to momentálne 
potrebujú.
Z večerných akcií a premietaní sme 
nevideli žiaľ nič, ale z vlastnej skúse-
nosti viem, že organizátori sú majstrami 
v after-parties…čiže určite boli všetky 
skvelé. Taktiež sme nevideli veľa z kniž-
ných akcií. Ale nie je hádam všetkým 
dňom koniec a bude príležitosť sa opäť 
vrátiť a vidieť viac.
Stálo to určite za to prísť, stretnúť veľa 
skvelých ľudí a vidieť aj tak dosť dobrých 
výstav.

Michaela Bosáková
kurátorka

Thandiwe Muriu
Thandiwe vo svojej sérii Camo predstavuje jedinečnú africkú zmes kultúr, textílií a štandardov 
krásy. Vo svojej práci oslavuje svoje africké dedičstvo a venuje sa dôležitým otázkam, ako je identita 
a vnímanie seba samého, pomocou bohatých a žiarivých farieb, ktorými je kontinent taký známy. 
Čerpá inšpiráciu z afrických textílií, každodenných predmetov a tradičných účesov a skúma, ako 
môže jednotlivec stratiť svoju identitu voči kultúre.

Edward Burtynsky
Snímky Edwarda Burtynského zobrazujúce vplyv priemyslu na krajinu, ocenené cenou Sony World Photo Awards za jeho výnimočný 
prínos k fotografii, zaujali nielen prevedením, ale predovšetkým svojou myšlienkou. Viac ako 40 rokov Burtynsky dokumentoval 
vplyv ľudskej priemyselnej aktivity na planétu. Fotografoval napríklad medenú baňu Chuquicamata v Calama v Čile, alebo skládku 
Dandora v Nairobi v Keni. Jeho veľkoplošné fotografie poskytujú detailné svedectvo toho, ako sme zmenili náš svet.

Bettina Pittaluga
Bettina sa zameriava na ľudskosť v najhlbšom zmysle slova. Jej obraznosť je surová, no 
rafinovaná a ľudia na jej fotografiách sú skôr v prirodzených pozíciách ako v nútených pózach. 
Často fotí intímne portréty marginalizovaných skupín, ktoré sú nedostatočne zastúpené podľa 
pohlavia, veku alebo rasy. Snaží sa o odstránenie kultúrnych bariér a sexuálnych konštruktov.

Nick Knight
Výstava kľúčových diel Nicka Knighta, korunovaného Majstra fotografie na tohtoročnom 
Photo London, prezentovala celú jeho mimoriadnu kariéru a zahŕňala diela od 80. rokov až 
po nové sochárske diela, ktoré vytvoril tento rok. Nick je všestranným umelcom, k videniu boli 
módne fotografie, portrét, zátišie, krajina aj akt. „Mojou snahou bolo vždy používať fotografiu 
tak, aby mi ukázala veci, ktoré som nevidel,“ hovorí.

a dáva priestor na prezentáciu 
medzinárodným vydavateľom. Tí do 
priestoru Turbine Hall v Tate Modern 
už šiestykrát priniesli všetko nezávislé, 
experimentálne a spoločensky 
angažované v oblasti fotografie, 
architektúry, dizajnu, humanitných 
vied a vizuálnej kultúry.

Jana Rajcová
redaktorka a fotografka
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Trvanie: 6. 5. 2022 – 31. 7. 2022

Tento rok prebieha v Leviciach už 15. 
ročník medzinárodného festivalu, 
ktorý dáva veľkorysý priestor médiu 
fotografie v jeho rôznych podobách 
a formách. Máme príležitosť vidieť 
výstavy, vypočuť si prednášky, zažiť 
premietania, či workshopy. Zastúpené 
sú kľúčové osobnosti fotografie, ako aj 
mladšia generácia autorov. Stretneme 
umelcov domácich, i zahraničných. 
Je to prvýkrát, kedy popri fotografii 
dostáva svoje slovo aj grafika. Dovoľte 
mi priblížiť vám niekoľko z desiatich 
výstav, ktoré som mala možnosť 
v rámci festivalu v Leviciach  
navštíviť. 

Moje kroky začali v Levickom 
Tekovskom múzeu. Už samotná 
pokojná atmosféra podhradia, 
v ktorom sa múzeum nachádza, 
bola očarujúca. Všade vôkol spiaca 
história, jej náznaky, stopy, vône. 
Prenikali exteriérom i interiérom 
múzea. Pokoj je to slovo, ktoré presne 
vystihuje to, čo som vnímala pri vstupe 
do miestnosti s fotografiami mladej 
maďarskej autorky Enikö Hodosy. 
Intímna atmosféra fotografií ladí 
s priestorom, v tichu sa ozýva len 
hlasné krákanie vrán. Na farebných 
fotografiách sa opakuje motív kvetov 
vo váze, ktoré sú bez akejkoľvek 
starostlivosti vystavené pôsobeniu času. 
Kvety svieže, živé v rozkvete, inokedy 
vädnúce, suché a vyprahnuté. Ako 
dobré a zlé dni, ktoré sa striedajú bez 
nášho pričinenia. Kvety chápem ako 
symbol duše, jej krehkosti. Významovú 
rovinu podporujú autoportréty autorky. 
Rovnako, ako kvet, ktorý sa otáča za 

Nr.1 Cocooned | zo série STILLNESS | 2001, fotoemulzia na barytovom papieri | 120 x 170

Synagóga Levice | výstava Vasil Stanko

Synagóga Šahy | Lajos Gombos HU | Bugacpuszta | 2021

Synagoga Levice | Vasil Stanko | cyklus Co je to, prislovia a porekadla | 1994 Synagoga Sahy | Lajos Gombos | Desiatová krabička | 2022 Tekovske mpuzeum Levice | Nécseyho galéria | Eniko Hodosy |  
cyklus Dostupné svetlo | 2014

O KREHKOSTI PRÍRODY DNI (NIELEN) FOTOGRAFIE 
V LEVICIACH 2022

Názov: Pýcha a zraniteľnosť
Trvanie: 3. 5. 2022 – 19. 6. 2022
Miesto: Danubiana Meulensteen Art 
Museum
Kurátor: Günther Oberhollenzer

„Túžila som prekonať dokumentárnu 
fotografiu, aby som dostala do obrazu 
ďalšie dimenzie a dokázala tak diváka 
intenzívnejšie osloviť,“ hovorí Marielis 
Seyler. Rafinované postupy, ktorými 
vymanila svoju tvorbu z okov čistého 
záznamu, predstavila jej výstava Pýcha 
a zraniteľnosť v Danubiane.
Tvár ženy. Raz prekrýva list kapusty 
jej ústa, raz čelo, raz celú tvár, inokedy 
plátok zeleniny chýba. Cyklus má 
názov Kapustová kráľovná. Drobnými 
lístkami dotvorí obočie ženy, ktorej 
vidno len detail tváre. Na ďalšej snímke 
jej zas „zapchá“ ústa klíčkami byliniek, 
vytreštené oči vravia za všetko. 
Čarovať dokáže aj s rybou a detailmi 
sotva rozoznateľných častí ženského 
tela. Žena ovinutá bielou látkou 
v nehostinnej krajine, nad ktorou sa 
vznášajú temné mraky. Raz sa opiera 
o pahýľ stromu, inokedy leží a biela 
línia jej hávu pretína temnú zem až po 
okraj obrazu. Príbehy? Je na imaginácii 
každého diváka, aký si vyskladá 
z mozaiky vlastných emócií, poznania, 
asociácií a skúseností.
Vizuálny minimalizmus akoby 
odkazoval na umenie krajiny 

vychádzajúceho slnka. Nie náhodou. 
Marielis Seyler strávila šesťdesiate roky 
v Japonsku. Inšpirovali ju zákonitosti 
japonskej kultúry, najmä umenie 
maľby tušom. Odtiaľ pochádza aj 
princíp jej „podupaných obrazov“. Keď 
v 16. storočí v čase prenasledovania 
kresťanov odmietol podozrivý z viery 
v Krista pošliapať na zemi ležiace 
sväté obrazy, bol popravený. Rakúska 
umelkyňa kladie svoje fotografie na 
zem. Poprava ale nikomu nehrozí. 
Pre Danubianu zvolila postavu nahej 
ležiacej ženy schúlenej do seba. Kto sa 
odváži postúpať krehké ženské telo? 
Umelkyňa vraví, že ľudia sa väčšinou 
boja. Ona pritom len chce, aby nohami 
zanechali na jej dielach vlastné stopy.
„Motívom mojich prác bol a je bytostný 
cit pre prírodu, či už je to flóra, fauna, 
ale aj človek ako prirodzený fenomén 
prírody,“ vysvetľuje jedna z popredných 
umeleckých osobností Rakúska. 
Obrazy komponuje zo slimačích 
ulít či motýľov, neodkazujú však na 
zbierky z biologického kabinetu, ale na 
zázračný svet prírodnej mágie. Pohráva 
sa s obrazom osamelého stromu, 
s nitkami odlietajúcich z odkvitajúcich 
kukuričných metlín, formou asambláže 
komponuje zátišia z prepletaných 
koreňov stromov. Obrázky pod holým 
nebom dotvára najrozmanitejšími 
vecami. Raz okvetnými lístkami ruží, 
raz usušenou kyticou, raz vtáčím 

pierkom, inokedy vajíčkom, potom 
zas suchým lístím, proste čímkoľvek, 
čo jej v prírode padne do oka a hodí sa 
do jej vizuálnej výpovede. Do jedného 
dokonca zakomponuje aj fotografiu 
sochy mladej devy. Zaznamenáva 
aj opačnú  stranu života - smrť. 
Fotografuje mŕtve zajace, vtáky, ryby... 
Nie sú to trofeje poľovníkov, proste 
„odišli“. Ich obrazy dotvára rôznymi 
motívmi a prvkami. Podľa jej slov im 
tak vracia život.
Vyštudovala grafiku, pôsobila ako 

fotografka na voľnej nohe v Mníchove, 
Tokiu a Barcelone, absolvovala kurzy 
výtvarného umenia a reštaurovania, 
viedla galérie v Kolíne i Viedni. Mala 
štyridsaťštyri, keď sa definitívne 
rozhodla venovať umeleckej tvorbe. 
Médiom Marielis Seyler je čiernobiela 
analógová fotografia. Nevzdáva sa 
však ani farieb, hoci používa veľmi 
netradičné substancie: čaj, krv, 
hrdzu, hlinu, vosk, bylinky... Svoje 
témy spracúva v cykloch, z ktorých 
komorná výstava v Danubiane poskytla 

síce skromnejší, no pre orientáciu 
v autorkinej tvorbe konzekventný 
výber. Leitmotívom jej prác je snaha 
upriamiť pozornosť divákov na 
krehkosť a zraniteľnosť prírody, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je človek. 
„Keď ju zničíme, zničíme aj sami seba,“ 
zdôrazňuje. Nepoučuje, svoje posolstvo 
citlivo vkladá do poéziou i varovaním 
pulzujúcich obrazov.

Jena Opoldusová
publicistka

slnkom, odkiaľ čerpá svoj život, tak 
aj autorka zachytáva momenty, kedy 
sa jej tváre dotýka svetlo, z ktorého 
akoby čerpala silu k životu. Postupne 
si definujem nosné prvky fotografií 
a to svetlo a tieň, a tiež nosné motívy 
– kvet a telo, ku ktorým sa pridáva 
v troch veľkoformátových čiernobielych 
fotografiách aj motív krajiny.  
Fotografie sú citlivo vsadené do 
priestoru. Oslovuje ma klenba 
s otvoreným priestorom, kde 
živé stromy prirodzene dotvárajú 
fotografický obraz krajiny. Estetika 
fotografií je precízna, so svetlom 
a tieňom autorka pracuje v duchu 
šerosvitu renesančnej maľby. Na 
fotografiách sa vyskytuje motív rúk 
v akomsi geste očakávania „niečoho“ – 
ruky naťahujúce sa za svetlom, akoby 
čakajúce na rosu, ktorá do nich padne 
a osvieži ich. Niekoľko priamych 
autoportrétov autorky  v tom tichu 
akoby dokazovalo pripravenosť čeliť 
sebe samému, svojej sile i slabosti. 
Výstava pozýva zastaviť sa a zahĺbiť sa 
do seba.

V nádherných priestoroch renovovanej 
synagógy bolo najprv vystavené 
dielo slovenského fotografa Vasila 
Stanka a po necelých troch týždňoch 
ho vystriedal súbor deväťdesiatich 
deviatich grafík slovenského výtvarníka 
Karola Felixa, vďaka ktorému môžeme 
v názve festivalu vidieť to malé “nielen”.
Vasil Stanko, jeden zo základných 
predstaviteľov Slovenskej novej vlny, 
vo svojej výstave prináša niekoľko 
fotografických súborov. Môžeme 
prostredníctvom nich sledovať vývoj 
umelcovho výtvarného prejavu od roku 
1996, kedy sa vo svojich fotografiách 

začal venovať zrkadleniu. Autor zaplnil 
priestor synagógy čiernobielymi 
fotografiami pôsobivých kompozičných 
výjavov, poskladaných z konštrukcie 
nahých ľudských tiel. Dej obrazu sa 
odohráva na prednom a zadnom 
pásme akoby zvlášť. Na „pozadí“ 
scény môžeme vidieť akýsi tanec 
tiel, ktorý je s prednou líniou obrazu 
v nečakanom prepojení a vo výslednej 
fotografii komunikuje a splýva v jeden 
výjav. Prednú kompozíciu tvorí 
surreálny portrét, alebo dramatická 
scéna ľudského tela. Na dotvorenie 

kompozície používa autor rastlinné 
prvky, piesok, suché prírodné  
materiály, nitky, špagáty, rebríky, 
aj nostalgické bábiky. Kontrastné 
svietenie pôsobí dramaticky, pripomína 
výjavy gréckeho antického sochárstva, 
kde je telo zobrazované v dokonalosti 
kalokagatie. Telo v zvláštnom 
teatrálnom geste obklopujú kulisy, 
rekvizity a ich odrazy, ako keby sme 
sa nachádzali za oponou divadelného 
pódia. Kde sa však skutočne 
nachádzame? Vasil Stanko nám otvára 
krásny a fascinujúci svet, ktorý by 

sme bez jeho tvorivej činnosti nikdy 
nedokázali sami objaviť, ani vymyslieť.

Jedinou výstavou, ktorá prebiehala 
mimo brán mesta Levíc, je výstava 
maďarského fotografa Lajosa 
Gombosa, uskutočnila sa v neďalekom 
meste Šahy. Výstava prináša dielo 
s hlbokou významovou i výtvarnou 
poetikou. Autor dlhodobo fotografuje 
na kinofilm, želatínové sklo, alebo 
aj polaroid.  Ako ctiteľka čistej 
analógovej fotografie zostávam očarená 
možnosťami zobrazenia videnej reality 
a silou zachytenia momentu na svetlo 
citlivú vrstvu. Detailné zábery, ktoré 
Lajos Gombos na výstave prináša, 
odkrývajú nový svet, ktorý nepoznám. 
Neobyčajné obyčajnosti ako krajec 
chleba sú zobrazené fascinujúcim 
spôsobom. Popri dokonalom zobrazení 
dáva autor priestor aj pre nedokonalosti 
a náhody analógového procesu, ktoré 
používa cielene. Vystavené fotografie 
sú nesené v čarovnej, poetickej 
nálade. Povznášajú, potešujú, učia. Do 
inštalácie zakomponované „levitujúce“ 
dvere v priestore akoby metaforicky 
dopĺňali atmosféru výstavy.
Bohatý program festivalu vznikal aj 
tento rok pod starostlivým vedením 
pani riaditeľky ROC v Leviciach 
Alžbety Sádovskej, ktorá je spolu s jej 
tímom dušou celého podujatia. Vďaka 
Nitrianskemu samosprávnemu kraju, 
o. z. Fotogravity, Fondu na podporu 
umenia a mnohým ďalším za to, že 
si aj v tomto regióne môže fotografia 
a výtvarné umenie nájsť svoje stále 
miesto. Že môže vzdelávať, potešovať, 
pozdvihovať a nenechávať nás v tomto 
svete povrchnými. 
Výstavy je možné navštíviť aj v online 
priestore na stránke festivalu.

Laura Belišová
rod. Štrompachová 

Niekedy začiatkom roka 1989 som 
náhodou stretol moju dávnu modelku 
a požiadal som ju o fotografovanie. 
Chcel som po rokoch urobiť novú verziu 
fotiek, tentokrát ateliérovú. Kedysi som 
totiž nemal ateliér, fotil som v exteriéri 
a za ateliér mi slúžil poľský Fiat. 
Modelka súhlasila, ale neprišla. Zvládol 
som sklamanie a obrátil som sa na 
súčasnú modelku – tá prišla. Premietal 
som na ňu diapozitívne reprodukcie 
pôvodných fotografií a vznikla rozsiahla 
séria, ktorú som nazval QUESTA 
O QUELLA (tá či oná) podľa úvodných 
slov árie záletného vojvodu z Mantovy 
z Verdiho opery Rigoletto. V novembri 
1989 som dal časť série na kolektívnu 
výstavu v „Umelke“. Môj panel stál 
v priestore a pri zakladaní VPN sa pod 
ním odohrávala väčšina prejavov a moje 
fotky sa pozerali, ako okolo kráčajú 
dejiny.

Ján Krížik

PRÍBEH 
FOTOGRAFIE 
Z DEPOZITU 
MÚZEA 
FOTOGRAFIE
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Jedným zo základných práv 
fotografiek a fotografov, ktoré im 
garantuje Autorský zákon, je právo 
udeliť súhlas na použitie svojich diel 
iným osobám. Preto vo všeobecnosti 
platí, že dielo – fotografiu nie je 
možné použiť bez súhlasu jej autorky 
alebo autora. 

Súhlas na použitie diela, teda 
licenciu, udeľuje autor v podobe 
licenčnej zmluvy. V nej má možnosť 
podrobne nastaviť podmienky 
udeľovanej licencie – špecifikovať 
spôsob použitia diela, ale aj rozsah 
licencie (vecný, časový a územný). 
Ak tieto podmienky nie sú v zmluve 
jasne definované, uplatnia sa 
príslušné ustanovenia Autorského 
zákona, ktoré sú však formulované 
veľmi všeobecne, čo môže viesť 
k nedorozumeniam aj k oslabeniu 
pozície autora v zmluvnom vzťahu. 
Od určenia týchto podmienok 
by sa zároveň mala odvíjať výška 
adekvátnej licenčnej odmeny.

Spôsob použitia diela – ako je možné 
s fotografiou nakladať 
Pri udeľovaní licencie je vždy 
potrebné ujasniť si, ako presne sa 
bude s dielom nakladať. Často sa 
totiž stáva, že sú licenčné zmluvy 
uzatvárané zbytočne „naširoko“, 
teda že zahŕňajú aj také spôsoby 
použití diel, ktoré používateľ 
v danej chvíli nepotrebuje. Aj to je 
možné v licenčnej zmluve obmedziť 
a upresniť. Napríklad, ak má 
používateľ záujem iba o vystavovanie 

PODROBNE O LICENCII
fotografie, nie je nutné udeľovať 
mu súhlas aj na vyhotovovanie 
rozmnoženín diela (ten by bol 
potrebný napríklad na vytvorenie 
reprodukcií fotografie v podobe 
pohľadníc). 

Časový rozsah licencie – ako dlho je 
možné fotografiu používať
Licenciu môže autor udeliť na 
časovo neobmedzené obdobie (teda 
na dobu trvania majetkových práv 
= počas života autora a 70 rokov po 
jeho smrti) alebo ju môže aj časovo 
ohraničiť. Existujú typy diel a ich 
použití, kedy má svoje opodstatnenie 
udeliť časovo neobmedzenú licenciu 
(napríklad pri vytvorení fotografií na 
reklamné účely), v iných situáciách je 
zase prirodzené, že autori používanie 
svojho diela časovo ohraničia.

Vecný rozsah licencie – koľkokrát 
bude fotografia použitá
Dobrým príkladom pre vecný rozsah 
licencie je v prípade fotografie jej 
použitie v publikácii, napr. knihe. 
Tu je vecný rozsah daný nákladom 
knihy, v ktorej bude fotografia 
použitá. Zjednodušene povedané, 
vecný rozsah definuje koľkokrát 
môže byť fotografia rozmnožená 
alebo použitá v televíznom vysielaní 
a pod. Na základe vecného rozsahu 
definovaného v licenčnej zmluve 
autor vie, kde a v akom množstve 
sa jeho fotografia objaví. Existujú 
však aj prípady, kedy z objektívnych 
dôvodov nie je možné vymedziť vecný 
rozsah – ide najmä o použitia diel 

na internete, pri ktorých preto tento 
rozsah licencie nemusí byť súčasťou 
dohody. 

Územný rozsah licencie – kde je 
možné fotografiu používať
Autor má možnosť upresniť aj to, 
na akom území bude jeho fotografia 
použitá. Napríklad pre vystavovanie 
fotografie v slovenských mestách 
nemá zmysel udeľovať licenciu 
na tento účel s neobmedzeným 
územným rozsahom. Neobmedzený 
územný rozsah by znamenal udelenie 
licencie na vystavovanie fotografie aj 
v zahraničí, takto postačuje vymedziť 
licenciu iba na územie Slovenskej 
republiky.

Výhradná vs. nevýhradná licencia – 
malá predpona, veľký rozdiel
Pri udeľovaní súhlasu na použitie 
diela je nevyhnutné dávať si pozor 
na to, či je licencia, ktorú autor 
udeľuje, výhradná alebo nevýhradná. 
Udelením výhradnej licencie 
používateľovi totiž autor aj sám sebe 
zakazuje narábať so svojím vlastným 
dielom. 

Výhradná licencia udelená 
používateľovi na konkrétny spôsob 
použitia vylučuje každú inú osobu, aj 
samotného autora diela, z možnosti 
používať dielo týmto spôsobom. 
Ak fotograf udelí používateľovi 
výhradnú licenciu na vystavovanie 
svojej fotografie na území Slovenskej 
republiky s časovým rozsahom troch 
rokov, počas týchto troch rokov 
nemôže súhlas na vystavovanie svojej 
fotografie na Slovensku udeliť inému 
používateľovi a ani on sám ju nemôže 

takto vystavovať. Aby k tomu nedošlo, 
musí si autor pri udeľovaní výhradnej 
licencie v zmluve dohodnúť 
„výnimku“ na použitie svojho diela 
napríklad na svojom portfóliu za 
účelom prezentácie vlastnej tvorby.

Ak licenčná zmluva neurčuje, či 
ide o výhradnú alebo nevýhradnú 
licenciu, zákon predpokladá, že 
licencie je nevýhradná. To však 
neplatí pri vydaní neperiodickej 
publikácie – tu zákon v takomto 
prípade naopak predpokladá, že ide 
o výhradnú licenciu. Nevýhradnú 
licenciu je v prípade vydania takéhoto 
diela potrebné v zmluve výslovne 
dohodnúť.

Udelením výhradnej licencie na 
bližšie nešpecifikovaný spôsob 
použitia diela s neobmedzeným 
vecným, časovým a územným 
rozsahom za jednorazovú odmenu 
dôjde k tzv. vykúpeniu autorských 
práv. Vtedy autorka alebo autor 
prakticky stráca všetky majetkové 
autorské práva k svojmu dielu 
– teda práva používať vlastné 
dielo. Síce v niektorých prípadoch 
môže mať takéto nastavenie svoje 
opodstatnenie (napríklad pri 
spomínaných dielach na reklamné 
účely), nemalo by byť pravidlom. 
Preto ak aj používateľ potrebuje 
výhradnú licenciu, stále je možné 
definovať jej podmienky a rozsah. 

Zmluva nemusí byť vždy na papieri
Zákon, až na pár výnimiek, 
neustanovuje presnú formu licenčnej 
zmluvy. „Papierovú“ zmluvu vyžaduje 
v prípade, že udeľujete výhradnú 

licenciu na použitie svojho diela. Ak 
ale udelíte nevýhradnú licenciu, je 
v praxi licenčnou zmluvou nielen 
klasická „papierová“ zmluva, ale 
aj súhlas na použitie diela udelený 
ústne v rámci bežnej komunikácie, 
či prostredníctvom e-mailu alebo 
sociálnych sietí. 

Bez ohľadu na to, v akej podobe 
autor súhlas na použitie svojho 
diela udeľuje, je dôležité, aby 
boli podmienky použitia jasné, 
zrozumiteľné a primerané. Každá 
licenčná zmluva, a to bez ohľadu na 
jej formu, musí obsahovať označenie 
zmluvných strán, t. j. autora 
a používateľa jeho diela, udelenie 
súhlasu na použitie diela a presné 
špecifikovanie diela, na ktoré sa 
licencia udeľuje.

Alexandra Lakoštiková a Lucia Lejková

LITA, autorská spoločnosť, je 
občianske združenie autoriek 
a autorov z oblasti literatúry, divadla, 
audiovízie a výtvarného umenia. 
Pomáhame autorom starať sa o ich 
práva a používateľom uľahčujeme 
získať súhlas na použitie diel.
 
Viac môžete zistiť na www.lita.sk.

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

FOTOGRAFICKÉ DENNÉ 
TÁBORY PRE DETI 2022

Graficko-fotografický tábor 
Pre všetkých, čo majú vzťah 
k vizuálnemu umeniu. Prvým krokom 
je fotografia, druhým je vytvoriť z nej 
obraz podľa vlastných predstáv, či 
predlohy – tento rok, 
po úspechu z roku minulého, je opäť 
témou KOMIKS.

SKUPINOVÉ KURZY

PHOTOSHOP HRAVO A KREATÍVNE 
S KAMILOM VARGOM
Dátum: 17.07.2022
Počet účastníkov: 5
Cena: 99 eur

Termíny 2022:  
každý prázdninový týždeň 
Vek: 8 – 18
Cena: 135 eur

Fotografický tábor 
Pre deti a mládež, ktoré sa chcú bližšie 
zoznámiť s fotografiou. Deti sa naučia, 
že základom fotografie je SVETLO, 
dotknú sa sveta umeleckej i dnešnej 
fotografie a zistia ako sa fotografia 
dostane do albumu.

Chcete sa naučiť pracovať 
s programom Adobe Photoshop 
hravým a kreatívnym spôsobom? 
Prihláste sa na tento workshop, 
v ktorom Vás lektor Kamil 
Varga formou hravých cvičení 
prevedie dôležitými časťami 
tohto profesionálneho programu. 
Kurz je vhodný aj pre úplných 
začiatočníkov. Malý počet 
účastníkov zabezpečí individuálny 
prístup ku každému.

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

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

Výstava: ÚLOŽISKO expozícia/
fotografia/depositum –  
Jana Hojstričová
Kurátorka: Bohunka Koklesová
Architekt: Marcel Benčík
Miesto: Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne
Termín: 8.5.2022 – 30.7.2022

Žijeme vo svete informácií – čo ale 
s nimi? A potrebujeme ich naozaj 
všetky? Myslím si, že výstava 
fotografky Jany Hojstričovej 
v Trenčíne je svojím spôsobom 
pokus vyrovnať sa práve s týmto 
informačným pretlakom. 

Pod pojmom ÚLOŽISKO si možno 
predstaviť všeličo, dokladá to aj 
monumentálna ilúzia klasickej skrine 
registratúry, ktorá vytvára akoby  
novú bočnú stenu miestnosti.  
A v tejto súvislosti treba poznamenať, 
že uvedenie architekta popri 
kurátorke výstavy je viac ako 
oprávnené: jeho ruku cítiť nielen 
vo využití členitosti výstavného 
priestoru, ale najmä v tom, ako 
vyznieva celok. Vojdete, pretnete 
pomyselné siločiary a už nezostáva 
 nič iné, ako ponoriť sa do ÚLOŽISKA. 
A tu nečítame nudný výpis položiek,  
súborov a adresárov, nepozeráme 
sa z diaľky, sme vo vnútri. Nie 
je to anonymné, v imaginárnom 
cloude, čiže mraku, skryté skladisko 

NADÝCHNUTIE V MORI 
INFORMÁCIÍ ALEBO 
ČO SI TREBA ULOŽIŤ

binárnych kódov bez chuti a vône. 
A čo viac, na fotografiách je zachytené 
reálne ukladanie a teda dotýkanie 
sa vecí, materiálov. Dotýkanie 
a ukladanie osobné, intímne. 

Autorka nás pozýva do svojho 
privátneho úložiska, to jej očami 
zachytávame ešte neroztriedené 
útržky videného, spolu s ňou 
zažívame čaro náhodne vybraných 
okamihov – niekoľko sekvencií zo 
stroboskopického šialenstva mega, 
giga, tera a ktovie akých dnes ešte 
iných bajtov v tom mori informácií... 

Nájdeme tu zábery zo skleníkov, 
depozitné inšpirácie, zaujatie  
detailmi – ale ÚLOŽISKO nie je 
výstava jednotlivých fotografií a už 
vôbec to nie je výstava, ktorá dáva 
odpovede – odchádzam a pýtam sa: 
čo, ako a prečo ukladám do svojho 
úložiska ja sám...

Jan Tluka
fotograf
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BANSKÁ BYSTRICA

A7 Gallery
Lazovná 5
od 18.7.2022
do 26.8.2022
Dorota Holubová: #OMG 

Stredoslovenská galéria
Bethlenov dom
Dolná 8 
do 28.8.2022
Vladimír Havlík, Rudolf Sikora:  
Sneh, kameň, hviezda, strom
kurátor: Jakub Kráľ

BANSKÁ ŠTIAVNICA

HÁJOVŇA kultúrno –  
turistické centrum
Nad rozgrundom 1
Banská Štiavnica
14.5.2022 – 14.5.2023
Andrey Lomakin — Calm Waters
Kurátorka: Katerina Radchenko

26.08. – 20.09.2022 
Vernisáž: 26.08.2022 o 18:00 
Thin Line — Skupinová výstava 
Ukrajinských fotografov a fotografiek
Kurátorka: Katerina Radchenko 

BRATISLAVA

FOG 
Kúpeľná 1
do 10.9.2022
Jiří Thýn (CZ): Mlčanie, torzo, 
prítomnosť 
kurátor: Dušan Kochol,  
Zuzana Lapitková

K A L E N D Á R I U M

KALENDÁRIUM Múzeum fotografie
Prepoštská 4
do 22.12.2022
Miloš Dohnány: Výber z diela  
kurátorka: Silvia Čúzyová

Slovak Press Photo
Galéria
Ventúrska 9
1.7. – 31.8.2022
Ľubica Skusilová: Tri Ruže

2.9. – 30.9.2022
Peter Korček: Bratislava – mesto  
na sútoku dvoch riek

Slovenská výtvarná únia
Dostojevského rad 2 (plot)
Bratislava – zlaté 60-te
kurátori: Romana Halgošová,  
Václav Macek

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
do 28.9.2022
Maria Mulas (IT): Talianske ikony  
vo fotoportrétoch 
kurátor: Andrea Tomasetig 

Stredoeurópsky dom fotografie
Prepoštská 4

Galéria Martina Martinčeka

do 1.5.2022
Open call
kurátorka: Michaela Bosáková 

6.7. – 31.7.2022
Lida Suchy ( USA/UKR).  
Portrét dediny
kurátor: Mišo Suchý

3.8. – 28.8.2022
Roman Nemec: Skutoční  
hrdinovia Amazónie

Galéria Profil

6.7. – 30.8.2022
Michal Zajaček (SK), Jan Švankmajer 
(CZ): Kunstkamera
kurátor: Miloš Karásek

1.9. – 30.9.2022
Roman Muselík (CZ): IN HEAVEN

LEVICE

Tekovské múzeum
Nécseyho galéria
Sv. Michala 40

do 31.7.2022
Eniko Hodosy (HU): Dostupné svetlo

Tekovské múzeum
Dobóovsky kaštieľ
Sv. Michala 43

do 31.7.2022
Boguslav Michnik (PL): Pocta...
kurátor: Robert Gawlowski
Jerzy Olek (PL): Bezrozmernosť ilúzie
kurátorka: Anna Rajkowska

Dituria 
Sv. Michala 1/5
Karel Cudlín (CZ),  
Peter Korček (SK):  
Mestá bez nás

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46

13.7. – 6.11.2022
Robo Kočan:  
Príbehy v depozitároch
kurátorka: Lucia Benická

STROPKOV

Kultúrne stredisko
Hlavná 38/2

do 30.7.2022
Milan Veliký:  
Pominuteľnosť okamihu

TRENČÍN

Galéria M.A. Bazovského
Palackého 27

do 30.7.2022
Jana Hojstričová: Úložisko
kurátorka: Bohunka Koklesová

ŽILINA 

Považská galéria umenia
M. R. Štefánika 996

22.9. – 5.11.2022
Monika a Ľubo Stacho:  
Sakrálne príbehy
kurátori: Peter salner,  
Peter Megyesi

Rudolf Sikora | Sneh kameň hviezda strom

Robo Kočan | Plavba

Milota Havránková (1945) – absolventka FAMU (1970), vysokoškolská profesorka (2006), ktorá viedla 
ateliéry na VŠVU v Bratislave, FAMU v Prahe, Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jej výnimočne 
citlivý prístup k študentom podnietil objavovanie originálnej poetiky autorov novej slovenskej 
vlny v 80. rokoch. Havránková intenzívne experimentovala s fotografiou, prekračovala ustálené 
hranice, zasahovala do negatívu, kombinovala fotografiu s filmom, atď. Otvárala cesty k premene 
fotografického média. Zhrnutie jej celoživotnej tvorby predstavila rozsiahla výstava Milota v Galérii 
Dům U Kamenného zvonu na Staromestskom námestí v Prahe na prelome rokov 2015/2016.

Zuzana Mináčová (1931) – absolventka Školy umeleckého priemyslu (1945 – 1949). Od prvej polovice 
šesťdesiatych rokov až do roku 1999 pracovala ako fotografka vo filmových ateliéroch na Kolibe.  
Na prelome tisícročí pracovala ako fotografka pre Medzinárodný filmový festival v Karlových 
Varoch. Jej vlastnú tvorbu ovplyvnil surrealizmus, experiment s fotografickými technikami, 
kolážou, montážou. V roku 2015 jej syn Matej Mináč o nej nakrútil životopisný film Očami 
fotografky (2015).

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Šumiac
05.-07. Augusta 2022

INFORMÁCIE K PROGRAMU, SÚŤAŽIAM, UBYTOVANIU NA ADRESE WWW.SUMIAC.PHOTO ALEBO FB STRÁNKE FB.ME/SUMIACKYFOTOFEST
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

#SUMIACKYFOTOFEST

Hostia | Vystavujúci

Carl de Keyzer (Magnum) [Belgicko] 
Miroslav Myška [Česko] 

Boris Németh [Slovensko] 
Vladimír Šifra [Slovensko]
24-hodinový súťažný fotomaratón,

Prezentácia a diskusia hostí, fotografický workshop
hudba, folklór, jedlo, tancovačka

Možno príde aj kúzelník

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Milote Havránkovej Pribinov kríž  
I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.  
Toto isté ocenenie si prebrala aj Zuzana Mináčová. Obidve laureátky 
si prevzali vyznamenanie počas slávnostného ceremoniálu udeľovania 
štátnych cien 8. mája 2022. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej 
filharmónie v Bratislave.


