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E D I T O R I Á L

Vojna na Ukrajine priniesla 
niekoľko zistení aj o vojnovej 
fotografii.  

Hneď na úvod treba povedať,  
že sú rozporuplné. Ide o prvú 
„plnoformátovú“ vojnu so 
všetkým, čo k tomu patrí, najmä 
obrovským nasadením techniky 
a vojakov na dlhých frontových 
líniách v Európe od roku 1945.  
Na Balkáne išlo v 90. rokoch skôr 
o etnické čistky. Súčasne ide 
o vojnu v ére masového rozšírenia 
smartfónov, iných moderných 
zariadení a technológií, ale najmä 
sociálnych sietí a ľahko (pre 
každého) dostupného zdieľania 
obrázkov a videí. S tým súvisí 
záplava nekvalitných záberov od 
autorov neovládajúcich remeslo, 
často civilistov, aj tie však môžu 
byť cenným svedectvom.  
Obrazy vojny dopĺňajú aj videá 
a fotografie z dronov.
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Svedectvo  
z trosiek 

Kyiv Irpin | marec 2022

S modernými technológiami súvisí 
ešte jedna vec. Dokážu presne 
lokalizovať miesto vzniku 
fotografie a tak autori, ktorí 
neopatrne zverejnili snímky 
základní či jednotiek, sú priamo 
zodpovední za to, že ich 
nepriateľská strana vzápätí 
zbombardovala.

Ak si prezeráte „tony“ obrázkov 
z Ukrajiny, zistíte, že 
spravodajské, väčšinou agentúrne 
fotografie, majú obvyklú 
štandardnú kvalitu. Sú na nich, 
ako inak, vojaci, ranení, mŕtvi, 
nešťastní civilisti, trosky a ruiny. 
Treba oceniť, že fotografi 
nasadzujú svoj život, avšak 
spravodajské „klišé“ je občas 
únavne opakujúce sa. Inak to 
zrejme ani byť nemôže, keďže 
ikonické obrazy vojen sú už, 
takpovediac, do veľkej miery 
z dejín vyčerpané. Okrem toho,  
ak sa niekde objavili vizuálne silné 
scenérie, napríklad zničený most 
v Irpini a utečenci prechádzajúci 
pod ním, alebo ťažko poškodená 
výšková budovy v Boroďanke, 
chcel ich „mať“ každý fotograf. 
Vznikli tak variácie na tú istú 
tému.

Napriek tomu, objavili sa autori, 
ktorí vojnu uchopili vlastným 
silným jazykom a naráciou.  

Či už ide napríklad o americkú 
legendu Petra Turnleyho a jeho 
čiernobiele fotografie utečencov, 
alebo o výtvarne pôsobivé portréty 
manželského páru prezidenta 
Volodymyra a jeho manželky Oleny 
Zelenských (Antoine d´Agata a Paolo 
Pellegrin z Magnum Photos, Annie 
Leibowitz atď.). Portréty síce nie sú 
úzko chápanou vojnovou 
fotografiou, vypovedajú však 
o hrdosti, odhodlaní a vnútornej sile 
lídrov krajiny.

Pokračujúca vojna na Ukrajine je 
príležitosť, ktorej sa so cťou chopili 
aj slovenskí fotografi, napríklad 
Tomáš Benedikovič, Juraj Mravec 
ml. alebo Vladimír Šimíček. 
Podobne ako niekoľkí ďalší domáci 
autori išli odvážne priamo na miesta 
zasiahnuté bojmi a priniesli cenné 
svedectvo.

Nedávno skončený festival 
fotožurnalizmu Visa pour l'Image  
vo francúzskom Perpignane  
potvrdil jednu skutočnosť. 
Elementárnou podmienkou je byť 
v správny čas na správnom mieste. 
Symbolom vojny na Ukrajine zrejme 
bude totálne zničený Mariupol. 
Tragédia mesta pri Azovskom mori 
je novodobá Guernica. Jediní 
fotografi a videoreportéri, ktorí tam 
ostávali do poslednej možnej chvíle, 
až kým ich za dramatických 

okolností neevakuovali ukrajinské 
jednotky, bola dvojica z agentúry  
AP Mstyslav Černov a Jevhen 
Maloletka. Iba vďaka ich svedectvu 
svet vie, aké nesmierne utrpenie 
Mariupolčanom spôsobili ruskí 
agresori. Maloletkove (35) fotografie 
zbombardovanej pôrodnice, ale aj 
iných miest, sú priame, drsné, bez 
zjemňujúceho symbolického jazyka. 
V Perpignane získali hlavnú cenu 
Visa d’or.

Silnú výpoveď o bojovníkoch pluku 
Azov v troskách mariupolských 
železiarní Azovstal vydal jeden 
z nich, Dmytro Kozackyj (26).  
V čase písania tohto textu je jeho 
osud naďalej neistý, mal by byť 
v ruskom zajatí. V prítmí a šere 
trosiek fabriky pôsobia portréty 
ťažko ranených „zoskrutkovaných“ 
mužov s obväzmi, s bolesťou 
a vnútornou silou v tvárach ako 
plátna starých holandských 
majstrov.

Obaja mladí Ukrajinci, Maloletka  
aj Kozackyj preukázali, aký  
je rozdiel do bojovej zóny prísť na 
obmedzený čas, čo je obvyklý prípad 
cudzincov, a žiť tam ako jeden 
z miestnych a akceptovaných  
okolím dlhodobo.

Andrej Bán 
reportér a fotograf
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N E G A T Í V - P O Z I T Í V

NEGATíV-POZITíV

Tanec v daždi. Tanec v daždi ma robí šťastným a slobodným. Vďaka tomu sa cítim nažive a to je všetko, čo potrebujem. © Marvel Harris
Dancing in the Rain. Dancing in the rain makes me feel happy and free. It makes me feel alive, and that is all that I needed. © Marvel Harris

Dlhé statické zábery na cudzích 
ľudí z ulice, na huňaté psíky 
 sediace v košíku na bicykli,  
alebo na zdanlivo obyčajné  
scenérie z rôznych miest sveta.  
Takto nejako vyzerá instagramový 
účet @samyoukilis, ktorý by som 
vám chcela ponúknuť ako tip na 
sledovanie. Sam Youkilis, autor 
účtu, má neobyčajný cit pre danú 
chvíľu, ktorý ma často vyvedie 
z pasívneho scrollovania sociálneho 
média, do zaujatého pozorovania 
často banálnych scenérií. Čas na 
instagrame sa často mení na až 
toxickú prokrastináciu, no práve 
preto si myslím, že je dôležité mať 
vo svojom výbere “sledovaných 
účtov” aj tie, ktoré nás vedia 
vytrhnúť zo zacykleneho 
a unudeného vnímania obsahu.

To, čo mám ja osobne najradšej,  
sú dlhé, statické, "close up" zábery 
na tváre ľudí. Pripomína mi to 
tvorbu holandskej fotografky 
Rineke Dijkstra, až na to, že tu ide 
o videá, s ktorými to už tak býva  
že nezachytávajú len jeden 
moment, ale celý ich súbor,  
a tým ponúkajú viac informácii.

Evv Takácsová
vizuálna umelkyňa

Záujmom slobodnej ľudske 
mysle by mala byť snaha o čo 
najviac nezávislé subjektívne 
pozorovanie okolitého prostredia. 
Takéto pozorovanie však môžu 
určití ľudia vykonávať aj 
prostredníctvom fotografického 
objektívu.

Francúzsky pár vulkanológov, 
Katia a Maurice Krafft, vášnivo 
zasvätili svoje životy expedíciám 
na aktívne sopky vo všetkých 
častiach planéty. Ich motívom  
bolo podrobné pozorovanie 
vulkanických fenoménov, za 
účelom ich následného skúmania 

Nájsť malé dobro, štipku radosti, úlomok z lásky. Akokoľvek sa nám zdá, že svet je trvalo pokrivený a východísk je menej než prstov na ruke, naším cieľom nie je absolútny 
úpadok. Vlastnými spôsobmi sa snažíme nájsť a byť opakom toho, čo nás čaká. Mať kúsok adoptovanej – trochu naivnej – ale poháňajúcej pozitívnej sily, bez ktorej by sme 
neboli kompletní. V tomto vydaní NEGATÍV-POZITÍV nie sme kritickí, ale skôr bádame, sledujeme, hľadáme. To niečo, čo s nami ostane v dobrom, aj v zlom. 

Kvet Nguyen, vizuálna umelkyňa a redaktorka

instagramový účet @samyoukilis

plagát k filmu Erupcia lásky | 2022

vo vedeckých štúdiách. K takémuto 
pozorovaniu patrila veľmi obsažná 
a vizuálne prepracovaná dokumentácia, 
či už priamo na fotografické alebo 
filmové médium. Ich zapálenosť  
pre sledovanie a dokumentovanie 
vulkanických erupcií, sa im napokon 
stala osudná. Po ich smrti zostal 
zachovaný rozsiahly archív materiálov, 
nielen s významnou vedeckou, ale aj 
výrazne umeleckou hodnotou.  
Životný príbeh odhodlaných 
vulkanológov spracovala zostrihaním 
archívnych záberov americká režisérka 
Sara Dosa do bohato oceňovaného 
dokumentárneho filmu Erupcia  
Lásky (Fire of Love) 2022. 

Vďaka takémuto nahliadnutiu  
do životov dvoch uchvátených 
a kreatívnych ľudí, máme možnosť 
nachádzať paralely k vlastným 
fascináciam v životnom bádaní.  
Voľba fotografickej dokumentácie 
tohoto bádania sa tak stáva činnosťou, 
ktorá pretvára pominuteľné 
pozorovania a zamyslenia sa  
do konkrétnej a večnej formy.  
Takýto akt vytvára paralelný vizuálny 
odraz nášho vlastného intelektuálneho 
zmýšľania a bytia.

René Lazový 
fotograf

Před rokem v srpnu vydalo nakladatel-
ství MACK pozoruhodnou knihu 
MARVEL od 27-letého nizozemského 

Inner Journey za Marvelovým štěstím 
a láskou k sobě samému. Když byl 
Marvel dítětem, vzpomíná si, jak ho 
dokázal naplňovat absolutní radostí 
a štěstím obyčejný déšť, ale později se 
mu tato schopnost vytratila. Celý život 
se potýká se syndromem ADHD, 
autismem a v dospívání začal trpět také 
depresemi a gendrovou dysforii, která 
nakonec vyústila v poruchy příjmu 
potravy a výrazné sebepoškozování.
Jeho nenávist k vlastnímu tělu 
pramenila především z toho, že se 
narodil v dívčím těle. Ve 22 letech se 
odhodlává projít cestou za mužským 
vzhledem. A právě toto období Marvel 
otevřeně zdokumentoval a prostřednic-
tvím fotografií se učil své emoce 
vyjádřit i sdílet s ostatními. 
Je těžké popsat sílu a hloubku Marvelo-
vých fotografií a pro Marvela bylo ještě 
mnohem těžší se otevřít a obrazově své 
emoce popsat ostatním. Odkrývá 
s obrovskou odvahou svou zraněnou 
a křehkou duši, pro všechny, kteří se 
svými „démony“ tiše bojují úplně 
stejně, aby věděli, že nejsou sami. 
Přesto, že Marvel nakonec prožívá na 
malou chvíli opět dětskou radost 
z deště, jeho cesta za štěstím bohužel 
změnou pohlaví nekončí a na závěr 
knihy přiznává, že stále trpí depresemi. 
Vše ale uzavírá slovy: „Pamatuj, žádná 
bouřka netrvá věčně.“

Vladimíra Kotra
fotografka

autora Marvela Harrise (*1995). Tento 
hluboce intimní příběh plný bolesti, síly 
a odhodlání se pro mne stal 

nejsilnějším fotografickým objevem 
posledního roku. 
Kniha prostřednictvím černobílých 

autoportrétů a krátkých textů 
k fotografiím na konci knihy, vypráví 
příběh dlouhodobého dokumentu 
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Antonín Kratochvíl (nar. 1947) pochádza z Lovosíc (ČR). V roku 1967 emigroval z bývalého Československa. Od roku 1972 pracoval v USA. Momentálne žije a pracuje v Prahe. Bol zakladajúcim členom agentúry 
VII, dnes je členom 400 ASA. Na odporúčanie fotografa Vojtu Dukáta sa prihlásil a bol prijatý na holandskú Gerrit Rietveld Academie (1972). Pracoval pre prestížne americké noviny a časopisy, ako The New 
York Times Magazine, Rolling Stone, Newsweek, Los Angeles Times Magazine, Vogue, Playboy, Penthouse a mnohé ďalšie. Fotografoval desiatky vojnových konfliktov (Afganistan, Bosna, Filipíny, Haiti, Irak, 
Rwanda, Zair), humanitárnych a prírodných katastrof, sociálnych problémov ľudstva, ale aj celebrity, ktoré fotografoval rovnakým spôsobom - ako sociálny dokument. Štyrikrát získal ocenenie World Press 
Photo (a ďalšie množstvo prestížnych ocenení), v roku 1999 ho časopis American Photo zaradil medzi top 100 fotografov na svete, časopis Esquire ho v roku 2016 vyhlásil za muža roka. Za dokumentárny film 
Operation Homecoming bol nominovaný na Oscara (2015). Vydal viacero kníh a svojimi fotografiami prispel do množstva ďalších. Jeho výstava expresívnych a evokatívnych portrétov bude k videniu počas  
32. Mesiaca fotografie v Bratislave.

BOLESŤ A TRAGÉDIA JE VŽDY V OČIACH

„Od doby, kedy boli fotoaparáty 
vynájdené v roku 1839, fotografia robila 
spoločnosť smrti,“ napísala svojho času 
Susan Sontag vo svojej eseji “Regar-
ding the Pain of Others”. Súhlasíte 
s týmto tvrdením? 
Myslím si, že Susan mala v tomto 
pravdu. Je to o živote a smrť je jeho 
súčasťou. Fotografi fotia ako život,  
tak aj smrť. Život je komplexný. 

Dokumentovali ste väčšinu vojnových 
konfliktov posledných desaťročí. Túto 
časť svojho fotografického poslania ste 
už prenechali mladším. Pred siedmimi 
mesiacmi začala vojna na Ukrajine. 
Aké pocity dnes vo vás vyvoláva táto 
vojna? 
Ak by som bol mladší, asi by som tam 
išiel. Fyzicky na to už nemám. Je to 
tragédia a dejú sa tam hrozné veci. 
Fotografi, ktorí chcú byť v prednej línii, 
podľa mňa dnes nemajú dostatočný 
prístup, ktorý je potrebný. Myslím si,  
že ich držia vzadu a dávajú im len 
omrvinky toho, čo sa tam deje. Nemajú 
šancu naozaj podať svedectvo o reál-
nom dianí. Nedostávajú sa dostatočne 
blízko. Sú kontrolovaní. Či už je to zo 
strany Rusov, alebo Ukrajincov, je v tom 
veľmi veľa propagandy. Nie je to 
o pravde a o faktoch. Svet zatvára oči 
pred tou hrôzou.

V čom je vojna na Ukrajine iná ako 
vojny, ktoré ste mali možnosť 
fotografovať?
Táto vojna je za našimi dverami. Nie je 
tak ďaleko, ako napríklad Irak, alebo iné 
konflikty, v ktorých som pracoval. Jazdí 
tam veľa ľudí, všetci sú dnes vojnoví 
reportéri. Je to pre nich dobrodružstvo 
a adrenalín. Idú tam, otočia sa, a vrátia 
sa naspäť. Veľa z nich si tam chodí 
urobiť kariéru, ale to sa deje v každej 
vojne. Je to nebezpečné, lietajú tam 
rakety, ktoré ich môžu zasiahnuť.

Ako sa fotograf dobrovoľne dostane do 
vojny, na čo musí myslieť, a na čo musí 
byť pripravený?
Musí predovšetkým myslieť na 
bezpečnosť, musí mať šťastie a potre-
buje niekoho, kto hovorí lokálnym 
jazykom a pozná prostredie, tzv. fixéra. 
Treba však byť opatrný, lebo fixér ho 
môže predať, alebo zmanipulovať, aby 
reportoval propagandistické nezmysly, 
pretože lokálny jazyk dobre neovláda. 
Tak ako sa to nedávno stalo v prípade 
Amnesty International. Určite to bolo 
zmanipulované ruskými médiami, ktoré 
pracujú na ovplyvňovaní verejnej 
mienky a na propagande. Sú infiltrovaní 
všade. Ťažko sa to dokazuje, a poznať 
pravdu je dnes takmer nemožné. 

R O Z H O V O R

Antonin Kratochvil | Billy Bob Thornton

Hovorili ste, že fotografi vo vojnových 
zónach sú kontrolovaní, je dnes možné 
priniesť objektívne spravodajstvo 
o vojne?
Novinári a fotografi priradení k vojsku 
a pod ochranou vojakov sú pod 
kontrolou. Ja sám som bol v takej 
situácii len raz, na Filipínach, ale tam by 
som bez toho neprežil. Vždy som však 
fotil dopad na civilistov, na zajatcov, 
mal som teda väčšie možnosti, 
a samozrejme aj väčšiu možnosť to 
schytať. Pretože keď ste pridelení 
k armáde, tak vás vojaci chránia. Ale 
samozrejme aj kontrolujú. Môžu vám 
zakázať niečo fotiť, alebo fotografie 
odoslať, pretože by mohli prezradiť ich 
pozíciu. Potom je to už na agentúre,  
či konkrétnom časopise, a o tom, akú 
majú agendu. Napríklad vo vietnamskej 
vojne bolo zakázané zverejňovať 
fotografie mŕtvych amerických vojakov. 
Médiá kontrolujú, čo sa dostane von. 
A to je ďalší problém. Vy fotíte, vsádzate 
vlastný život, a oni to napokon 
neuverejnia. 

Každý máme svoj názor, inak premýš-
ľame. Dá sa zabrániť tomu, aby 
fotografov svetonázor ovplyvnil 
výslednú fotografiu?
Informácií a dezinformácií je veľa, 
špeciálne dnes, v čase internetu 
a sociálnych médií. Je ťažké nájsť 
objektívnu pravdu a zdokumentovať ju. 
Musíte veriť sám sebe, musíte tam ísť, 
vidieť, a zažiť to. Dostávať informácie 
z druhej ruky je ťažké, pretože médiá 
a predovšetkým bulvár vás môžu 
zmanipulovať. 

Nedávno sa rozprúdila veľká diskusia 
okolo fotografií Lynsey Addario, ktorá 
na Ukrajine odfotila mŕtvych civilistov 
tak, že boli identifikovateľní. Je dobre, 
že sa dnes do médií dostávajú aj takéto 
fotografie?
Myslím si, že keď nejaké médium takéto 
fotografie uverejní, tak je to dobre. 
Lynsey bola kedysi členkou našej 
agentúry. Je to veľký úspech, že sa jej to 
cez Reuters podarilo pretlačiť. Išlo 
o moment, kedy odfotila civilistov, 
ktorých postrieľali ruskí vojaci. Rusi 
tvrdili, že to nie je pravda, že je to 
zinscenované. Je to vojna propagandy 
a to je problém. Videli ste naozaj krutú 
fotku? Možno z holokaustu, ale to prišlo 
až neskôr.

Stávalo sa vám často, že vám fotografie 
neuverejnili?
V agentúre VII, ktorú som spoluzakla-
dal, sme vydali knihu Vojna, do ktorej 
sme dali fotky, ktoré neboli nikdy 
v médiách publikované. Podarilo sa nám 

tieto fotky prezentovať v pravicovej 
stanici FOX News, dopredu sa na fotky 
nepozreli, až dodatočne zistili, že 
zverejnili niečo, čo by nikdy nepustili 
von. Diskusia v štúdiu rýchlo skončila 
a vyhodili nás, bolo to výborné. Urobili 
sme knihu. Ale koľko ľudí ju uvidí? Na 
výstavu tiež príde len pár ľudí. Main-
streamové médiá majú inú agendu 
a dirigujú, čo máme vidieť a čo nie. Tým 
pádom nevidíme to, čo nechcú aby sme 
videli. Za vietnamskej vojny to bolo 
lepšie. Fotografie nepodliehali kontrole 
tak ako teraz. Reportéri vtedy nasadli  
do vojenských helikoptér a vojaci ich 
zobrali so sebou do akcie. Vietnamská 
vojna bola veľmi dobre zdokumento-
vaná. Pozrite sa na fotografie Larryho 
Burrowsa, alebo Nicka Uta, ktorého 
fotografia dievčaťa spáleného napal-
mom sa stala ikonickou. 

V Iraku ste fotili s Paolom Pelegrinom. 
Ako sa vám s ním spolupracovalo? 
Pýtam sa preto, že voči agentúre 
Magnum, ktorej je členom, ste dosť 
vymedzený. 
Boli sme vtedy členmi rovnakej 
agentúry Saba. Paolo bol mladý chlapec, 

veľa sa odo mňa naučil. Spolupracovali 
sme spolu dlho. Chceli sme založiť 
vlastnú agentúru, ale on sa napokon 
rozhodol pre Magnum a nie pre VII. 
Zostali sme kamaráti. Voči Magnumu 
nie som zaujatý, ale ich agendou je 
zachrániť svet a ich pohľad na vec je 
viac vyhranený ako ten môj. Nie som 
voči nim kritický fotograficky, poznám 
od nich veľa fotografov, spolupracovali 
sme spolu, priatelíme sa. Vadia mi ich 
prednášky, ktoré sú spolitizované.  
Ja tak svet nevidím.

Ako fotograf ste sa často pozerali zlu 
priamo do očí. Museli ste niekedy 
otočiť hlavu alebo ísť preč?
Niekoľkokrát som z morálnych dôvodov 
fotky neurobil, ale bolo to moje osobné 
rozhodnutie. Pred krutosťou som však 
oči nikdy nezatváral. Svoje fotky som 
nikdy necenzuroval, cenzurovali ich iní. 
Počítal som s tým, ale nikdy ma to 
nezastavilo v tom, aby som neodfotil to, 
čo som videl. Alebo aby som to nejako 
manipuloval.

Fotili ste aj Ground Zero po 9/11. 
Pociťovali ste pri tom niečo iné, ako 

keď ste fotili následky vojnových 
konfliktov ďalej od domova?
Pre mňa to nebolo iné. Nie som 
nacionalista, nebol som rodený 
Američan, bral som to ako tragédiu,  
ale tragédií som videl už veľmi veľa.  
Na Manhattane bola moja žena 
s dieťaťom, bál som sa o ňu. Bolo to ako 
teraz, vojna na Ukrajine ma tiež 
znervózňuje. Obávam sa, že môže prísť 
sem, že sa tu všetko zmení. V noci som 
o tom premýšľal. Svedectvo ľudí, ich 
bolesť, to musíte vedieť zachytiť. Musíte 
byť veľmi citlivý, nie je to jednoduché. 
Bolesť a tragédia je vždy v očiach.  
Oči povedia vždy viac. Pozerajte  
sa tým ľuďom do očí. 

Na ktoré z vašich diel sa najradšej 
pozeráte?
Je to kniha Sopravvivere. Dal som do nej 
osem humanistických esejí, ktoré som 
vybral, aby som sa priblížil k tomu, čo 
som chcel povedať. 

Pri vašom mene sa mi vynárajú dve 
fotky. Jedna vznikla v Iraku, sú na nej 
stopy po tanku a v rohu je skupina 
utečencov, druhá vznikla vo väzení 
v Myanmare, dostali ste za ňu cenu 
World Press Photo. Obe sú pre mňa 
významné z osobného, vizuálneho, 
estetického hľadiska. Bol ich vznik  
pre vás prekvapením?
Tankové koľaje boli vytvorené digitálne, 
Myanmar som fotil na film. Tá fotogra-
fia bola vytvorená v roku 2003. V situácii, 
kedy som ju odfotil, som nemal žiadne 
očakávania. Vznikla veľmi spontánne 
a bola to vlastne náhoda. Tie pásy,  
o tom som trošku premýšľal. 

Má fotograf v takej situácii priestor 
premýšľať?
Každý fotí ináč, ja fotím z podbruška. 
Nie z hlavy. Ak fotíte inak, nenafotíte 
ten moment, ktorý chcete zachytiť. 
Musíte to cítiť.

Bolo by zaujímavé mať fotoaparát 
v hlave a len žmurkať…
To by nebolo zlé. V noci sa mi snívajú 
krásne čiernobiele fotografie, bohužiaľ 
sa nedajú zachytiť. Aj dnes v noci sa mi 
snívali krásne čiernobiele eseje. Boli 
dobré, ale o čom boli, to neviem. 
Esteticky sa mi však páčili.

Prostredie väzení ste poznali zo svojej 
mladosti, čím sa odlišovali vaše pocity 
v Myanmare? Neboli ste ovplyvnení 
svojou minulosťou a vlastnou 
skúsenosťou?
Bolo to fotené na objednávku. Pustili 
nás tam, aby sme svetu ukázali, ako 
bojujú proti priekupníkom heroínu. 
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keby padol a bola tam krv. Je o ňom, aj 
keď ho tam nie je vidieť. Takéto fotky 
mám rád. S tieňmi sa hrám rád. Jean 
Reno na mojej fotke vyzerá, ako keby 
bol na mesiaci. Tak ho vidím ja. Keď 
vyfotíte tisíce tvárí, hľadáte už niečo 
iné. Vzdialite sa realite časopisov, 
a fotíte len pre seba. Nenafotíte človeka 
ako vyzerá, ale nafotíte  
niečo, čo vás rozruší.

Je to netradičný spôsob zobrazovania 
človeka. Väčšinou je portrét vnímaný 
ako hlava, celá postava, od pása hore, 
v nejakej póze.
Práve to sa snažím nabúrať, aby  
som sa dostal inam. Keď to urobíte,  
ste nepoužiteľní. Namiesto časopisov 
idete do galérií. Už je to art (smiech). 
V Persone je tiež zaujímavý portrét 
vraha, prezývali ho Sticky Fingers. Je 
tam len jeho hlava a jeho ruka. To som 
fotil so 16tkou. Súvislosť je tam jasná.

Akým spôsobom definuje fotografia 
človeka, na ktorej je odfotená len malá 
časť jeho tváre, ako v prípade vášho 
portrétu Davida Bowieho?  
Mal by byť portrét definujúci?
David mal každé oko inej farby.  
Jedno hnedé a druhé modré, o tom veľa 
ľudí nevie. Jeho portréty vznikli tak, že 
sme spolu išli hľadať svetlo. Našli sme 
rôzne variácie svetla. Vznikla z toho 
kniha, ktorú by sme mali predstaviť  
pri príležitosti mojej výstavy v rámci  
32. Mesiaca fotografie v Bratislave. 
Myslím si, že je to pekná kniha. Davida 
som fotil asi šesť hodín na Manhattane, 
v Meat Districte. Mal som tam štúdio, 
ale fotili sme vonku. Išli sme na strechu, 
dolu zo strechy, na ulicu a hľadali sme 
svetlo. Bol z toho nadšený. Vzniklo 
z toho 60 fotografií, ktoré sú v mojej 
novej knihe.

Keď ste k ľuďom veľmi blízko,  
je medzi vami intímny vzťah. Nakoľko 
je pre vás dôležitá intimita?
Je potrebné, aby ste sa do človeka trochu 
zakusli. Tak vznikajú dobré momenty. 
Vždy sa snažím odfotiť niečo neočaká-
vané. Fotografované subjekty najskôr 
robia rôzne pózy, potom sa uvoľnia,  
a až potom je to ono. Sú sami sebou. 

S Davidom Bowiem ste strávili šesť hodín. 
Často však fotografi majú len niekoľko 
minút na vytvorenie portrétu daného 
človeka. Pristúpili by ste na niečo také?
V extrémnej situácii možno. Ale 
vytvoriť za tri minúty niečo ťažiskové je 
ťažké. Vždy som mal výhodu, že som 
s tými ľuďmi mohol stráviť aspoň 
hodinu či dve. Nepotrebujete veľa času, 
ale musí to byť intenzívne a musí to byť 
osobné. Také niečo neodfotíte 200 mm 
objektívom. Musí byť medzi vami 
komunikácia, musíte si toho človeka 
očuchať. Je to psychologické.

Michael Persson napísal, že “sledovať 
Kratochvíla pri práci na portréte, je ako 
sledovať schizofréniu čiernej mágie...
Kratochvíl prechádza metamorfózami 
tak dlho, kým svoj objekt neovládne.” 
Ako ovládate subjekt?
Fotím ako cítim. A keď to nejde,  
tak sa na to vykašlem. Michael napísal 
krásny text aj do knihy o Davidovi 
Bowiem. A jeho text bude aj v pokračo-
vaní knihy AK47 II. Pracujem ešte na 
jednej knihe, a potom sa na to už 
vykašlem, už nebudem mať čo povedať. 
Kniha o Davidovi Bowiem vznikla preto, 
lebo ma zaujalo to hľadanie svetla, tá 
hra. Mám rád jeho hudbu a bolo to 
fantastické stretnutie, o ktorom veľa 
ľudí nevie. A myslím si, že by sa o ňom 
mali ľudia dozvedieť. Snáď to pochopia.

Jana Rajcová 
redaktorka a fotografka

R O Z H O V O R

Antonín Kratochvíl | Găzari | Rumunsko | 1995

Požiadal som vojakov, aby ma pustili do 
tých klietok. Nafotil som, čo mi dovolili 
nafotiť. Myslím, že som to vtedy zvládol 
dobre. Určite ma minulosť ovplyvnila. 
Moje skúsenosti mi pomohli k tomu, 
aby som tých ľudí pochopil. Keď tam 
niekto ide fotiť bez osobnej skúsenosti, 
je to povrchné. V tom sa líšim od 
ostatných fotografov. Bol som tam, 
a reflektoval som na niečo, čo som sám 
prežil. Bol som bezdomovec, utečenec, 
väzeň. Bol som všetko, čo som fotil. 

Hlásite sa k humanistickej a sociálnej 
fotografii, zmyslom ktorej je pomáhať 
ľuďom, zviditeľňovať ich problémy, 
prinášať ich príbehy. Ako dosiahnuť, 
aby sa ľudia pozerali na realitu, na 
tragédiu, ktorá sa okolo nás deje?
V mojom prípade to bola kombinácia 
šéfredaktora Davida Markosa, ktorý 
mal rád moju prácu, a toho, ako 
premýšľam. Mal som k dispozícii 11 
strán v časopise Parenting, mohol som 
si zvoliť tému, a nafotiť to. Zároveň tam 
bola informácia o tom, kam majú 
čitatelia poslať peniaze v prípade,  
že ich téma zaujala. Spolupracovali sme 
spolu dva alebo tri roky. Urobili sme 
veľa dobrej práce. Nafotil som vtedy 
ťažiskové reportáže, ktoré zaujali ľudí 
a to bolo dôležité. 

Prvýkrát sa vám podarilo ovplyvniť 
názor verejnosti ešte počas štúdia 
v Holandsku?
Tú esej som nafotil v starobinci na jeden 
36 obrázkový film. Nemal som vtedy na 
filmy veľa peňazí. Verejnosť bola zo 
situácie v tom starobinci zhrozená. 
Zavreli ho, a ľudí z neho presťahovali 
inam. Vtedy som zistil potenciu vecí, 
ktoré človek môže nafotiť. Podarilo sa 
mi to veľakrát. Napríklad v prípade 
fotografie na obálke v The New York 
Times Magazine, na ktorej leží na 
posteli človek chorý na AIDS. Vyžiadala 
si ju jedna kongresmanka, a použila ju 
v Kongrese keď sa hlasovalo o vydelení 
financií pre liečbu AIDS v Afrike. Dostali 
rekordné peniaze. Moja fotka tomu 
pomohla. Samozrejme vopred neviete 
ako sa na vaše fotky budú ľudia pozerať. 
Niekoho to chytí, niekoho to nahnevá. 
Dobrá fotka vás musí nahnevať. Ja 
vyberám také fotky, ktoré vo mne niečo 
reflektujú. Ktoré by mohli vyvolať 
emócie, aby ľudia pochopili o čo ide. 

Fotografiu ste vyštudovali v Holand-
sku. Holandsko je pre mňa symbolom 
maliarskeho umenia, predovšetkým 
holandskej renesancie. Keď sa 
pozerám na vaše fotografie, tak tam tú 
renesanciu cítim. Tiež zobrazovali 
utrpenie, ale zobrazovali ho krásne. 
Určite, je v nich ich videnie svetla, je 
tam cítiť Rembrandt aj ďalší. V Holand-
sku som sa stal umelcom. Holandsko 
bolo ku mne milosrdné, zmenilo mi 
život, dostal som sa do krásneho 
prostredia. Po únavnej ceste, ktorú som 
predtým absolvoval, keď do mňa stále 
niekto kopal, som sa konečne ukľudnil. 
Dali mi politický azyl. Dostal som 
štipendium, dali mi byt, trošku peňazí. 
Stačili mi na jednu polievku týždenne, 
ale hrniec bol veľký. V piatok už bola 

nakyslá. Na akadémii bol profesor, 
ktorý ma nechal fotiť to, čo som chcel ja. 
Dal mi slobodu, aby som robil vlastné 
rozhodnutia. Holandsko bolo pre mňa 
ťažiskové. Priviedlo ma k fotografii.

Vaše fotky sú pocitové a často rozma-
zané. Charakterizujú ich odtiene bielej 
a čiernej, nízka clona, dynamika, hra 
s horizontom. Vždy to lajznete nejakým 
umením. Prečo nemusí byť fotka ostrá? 
Keď je to rýchle, tak je to rozmazané, no 
stále to môže mať svoj účel. Nebránim 
sa rozmazanosti, dodá to fotografii 
dynamiku. Niektorí tomu hovoria 
mazanice, ale aj mazanica môže mať 
emóciu. Myslíte si, že život je ostrý? 
Snažím sa nájsť vnútornú pravdu, aby 
to na ľudí vplývalo. Dnes všetci fotia na 
digitál a zákazníci to chcú zajtra, potom 
to tak vyzerá. Je dôležité mať možnosť 
reflexie. Všetko sa zmenilo. Čo v dnešnej 
fotografii nie je, to tam dopíšu. Povedia 
vám ako sa máte cítiť. Kde sú tie fotky, 
ktoré sú otvorené, a ktoré umožňujú to, 
aby ste si urobili vlastný názor? Diktujú 
vám emóciu. Buď ju vidíte, alebo nie. 
Záleží na vás. To, čo vzniká dnes, tá 
konceptuálna hlúposť, to je fotka, ku 
ktorej potrebujete text, aby ste vedeli  
čo chcel autor povedať. Pozrite sa na 
Salgada. Na to, ako on vidí svetlo. Veľa 
dokumentárnych fotografov dnes na 
svetlo kašle. Keď dokážete vidieť svetlo, 
vtedy vznikajú krásne fotky. 

Prečo si myslíte, že sa dnešná doku-
mentárna fotka posúva konceptuál-
nym smerom?
Tiež by ma to zaujímalo. Možno je to 
akási lenivosť. Urobím fotku a dopíšem 
k tomu text, namiesto toho, aby som to 
vizuálne stvárnil. Dobrá fotka nepotre-
buje text. Napríklad Duane Michals 
svoje fotky nemusel popisovať, hoci 
k nim text pridával. Samotné fotografie 

boli perfektné. Jeho fotografia je síce 
konceptuálna, ale je krásna. To, čo sa 
dnes fotí a učí na školách, už nie je 
dokumentárna fotografia. Je to sen, 
koncept. Robia z toho intelektuálne nič, 
míňa sa to účinku, s nikým to nepohne. 
Je to bez emócie.

Vaším najobľúbenejším sklom je 28 
mm. Používate ho aj na fotenie 
portrétov. To nie je veľmi štandardné.
Portréty fotím aj so 14 mm sklom. Chcem, 
aby tam bola atmosféra. Človek sa to 
musí naučiť. Nesmiete ísť príliš blízko, je 
potrebné vedieť udržať normalitu tváre, 
aby sa to nerozpadlo. Ja som rád blízko 
k tým, ktorých fotím, a pritom sa tam 
snažím dostať celé okolie.

Darí sa vám zaplniť úplne celý obraz. 
Pomerne často vám do obrazu 
napríklad zboku vchádza ruka…
Je to kompozíciou. Páči sa mi, keď mi 
do obrazu niečo vlezie, keď je veľa ľudí 
navôkol. Ruka, oko, alebo iný element. 
Tak to vidím, tak to chcem, túžim po 
tom, aby mi tam vliezol ďalší prvok, 
ktorý tomu dodá ten pocit, že tam ste 
a zároveň nie ste, že ešte neviete čo tam 
je. Je to také tajomstvo.

Radili ste mi, že sa subjektu mám 
pozerať do očí. Ale vo vašej knihe 
Persona, v prípade portrétu Willema 
Dafoa, jeho oči nevidíme.
Nie je to pravidlo. Na konkrétnej 
fotografii je niečo iné, je to o ňom, 
a o danej situácii. Keď som už dlho fotil 
ľudí, prial som si, aby tam neboli, aby 
boli len cítiť. Posunul som sa ďalej.  
Za roky portrétovania sa dostanete  
do situácie, kedy vám na zobrazenie 
človeka stačí jeho tieň. Mám dobrú 
fotku Jo Nesba, myslím, že bude 
vystavená v Bratislave. Je na nej jeho 
tieň a roztečená mláka. Vyzerá to, ako 
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R E C E N Z I A  K N I H Y

Medzi 
maskami

Veľká kniha 
o „slovenskom Bauhause“ 

Vydavateľ: vlastný nákladom 
Rozmer: 165 x 240 mm
Počet strán: 62
ISBN 978-80-570-3897-9

Pri listovaní fotografickou 
publikáciou Zuzany Pustaiovej 
s názvom One Day Every Day sa 
divák opakovane stretáva s rozlične 
variovaným motívom masky. Skôr či 
neskôr si pritom uvedomí, že kniha 
ako celok je na rozličných rovinách 
práve vizuálnym premýšľaním 
o maskách.

S maskami je však nasledovný 
problém. Ak chceme o nich čosi 
(kriticky) vypovedať, vyžaduje 
si to prehovárať z pozície istého 
minimálneho odstupu. Predpokladá 
sa teda, že v maskách nie sme 
celkom zabývaní, že nám ešte 
definitívne neprirástli k tváram. 
Nie je však predstava o možnosti 
takéhoto poodstúpenia iluzórna? 
Vari nevieme, že každá situovanosť 
v prostredí ľudského spoločenstva 
nás zákonite a nevyhnutne vplieta do 
siete istých „tvárení sa“? Autorka si 
v tomto smere isto nerobí ilúzie, no 
možno naďabila v tejto neúprosnej 
sociálnej štruktúre na trhlinku, 
ktorá určitý odstup umožňuje. 
Zdá sa totiž, že existujú životné 
situácie, v ktorých človek, zvlečúc 
starú kožu a zdráhajúc sa vkĺznuť do 
novej, utkanej opäť očakávaniami 
a predstavami iných, na malý 

ŠUR. Škola umeleckých remesiel 
v Bratislave 1928 – 1939

Zostavili: Klára Prešnajderová, 
Simona Bérešová a Sonia de Puineuf
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu 
v spolupráci s Vydavateľstvom  
SLOVART, spol. s r. o.,  
Bratislava, 2021, 431 strán
ISBN 978-80-89992-10-2

Publikácia je rozčlenená do štyroch 
hlavných kapitol: ŠUR a jej oddelenia, 
Kontexty a presahy ŠUR, ŠUR v čase 
a Profily, ktoré sú ďalej členené 
na tridsaťštyri podkapitol. Na ich 
spracovaní sa podieľal 13-členný 
kolektív autoriek a autorov 
z viacerých domácich i zahraničných 
odborných pracovísk. 

Klára Prešnajderová v súvislosti 
so vznikom a programom školy 
priblížila zámery a kroky zakladateľa 
a jediného riaditeľa školy – maliara, 
publicistu, pedagóga a etnografa 

Vnútro knihy One Day Every DayObálka knihy One Day Every Day

moment zazrie seba i teatrálnosť 
celej situácie. 

Konkrétnou životnou situáciou, 
z ktorej sa Zuzana rozhliada po svete 
okolo seba, je fáza prekračovania 
z role, ktorú voláme mladosť, do role 
nazývanej dospelosťou, pričom je tu 
zásadná práve ženská perspektíva (v 
tejto súvislosti sa ako paradox môže 
javiť fakt, že pisateľmi úvodného 
slova v knihe i recenzie na ňu, 
sú muži). Autorka sa téme tohto 
zlomového obdobia a osvojovania si 
rolí, ktoré so sebou prináša, venovala 
už v predošlej knihe s názvom 
Interlude. Avšak, zatiaľ čo v prípade 
prvej knižky bola intimita výpovede 
súboru čiernobielych snímok 
podčiarknutá veľmi úspornou 
a pomerne klasickou formou, kniha 

One Day Every Day vizuálne operuje 
v rámci načrtnutej témy zdanlivo 
tak odlišne, ako je to len možné. 

Publikácia je skladačkou bez 
titulnej strany, funkciu ktorej 
zastupuje puzdro z umelohmotnej 
fólie. V prvej chvíli zapôsobí 
najmä divoká farebnosť fotografií 
a neosobný charakter lesklej 
tlače. Autorka v knihe využíva 
škálu veľmi súčasných stratégií 
práce s fotografickým obrazom, 
či už ide o precízne inscenovanie 
smerujúce vyznením až kdesi 
k reklamnej fotografii, alebo 
využívanie fragmentácie 
a opätovného kolážovitého 
skladania a manuálneho vrstvenia 
v obrazovom poli, respektíve 
o prácu s obrazom v obraze v zmysle 

experimentovania s plochou 
fotografie, jej deformáciou, 
prenesením do priestoru 
a opätovným fotografickým 
reprodukovaním, atď. To, že ide 
o súčasné postupy však samo osebe 
nie je kvalitatívnym kritériom,  
ide len o konštatovanie prihlásenia 
sa autorky k istým estetickým 
stratégiám. Spomenuté prístupy 
potom v knihe fungujú  
či nefungujú v závislosti na 
konkrétnom spôsobe ich použitia. 
Sympaticky sa v tomto zmysle javia 
napríklad tie momenty, keď autorka 
siahne po formálnom princípe 
„fotografie vo fotografii“, ktorý 
sa niekoľko rokov dozadu hojne 
využíval v rámci vlny projektov 
zacielených na akúsi auto-analýzu 
fotografického média. Ona však 

nechce analyzovať médium, ale 
prisvojený princíp využíva ako 
stavebný prvok v rámci svojej vlastnej 
vizuálnej narácie.

Charakteristickou črtou tejto 
narácie je vždy práca s hyperbolou, 
ktorá v ostatnom autorkinom cykle 
občas balansuje až na hrane klišé. 
Zveličenie má však napriek tomu 
v práci nezastupiteľnú i keď trocha 
prekvapivú funkciu. To, čo je totiž 
pri listovaní knihou One Day Every 
Day klaustrofobické a spôsobujúce 
nevoľnosť je v konečnom dôsledku 
poznanie, že sme stále na pôde čohosi 
dôverne známeho, každodenného,  
že hyperbola len významovo zhusťuje 
absurditu, ktorá je obsiahnutá už 
priamo v tom, čo tu žijeme. 

Michal Huba

Josefa Vydru (1884 – 1959). Vydra 
využil svoj rozhľad a dobré kontakty 
s dôležitými inštitúciami a elitou 
medzivojnového Československa, 
predovšetkým s predstaviteľmi 
Obchodnej a priemyselnej komory 
v Bratislave a Ministerstva školstva 
a národnej osvety v Prahe, aby 
presvedčil o potrebe založenia 
školy, „ktorá by šírila poznatky 
o modernom pokroku vo výrobe a ktorá 
by ovplyvňovala výchovu i prameň 
vkusu.“ Špecifiká jednotlivých 
oddelení a pôsobenie školy priblížili 
v knihe, okrem vedúcej kolektívu 
Kláry Prešnajderovej, aj historičky 
umenia Katarína Bajcurová, Simona 
Bérešová, Vladimíra Bungerová, 
Sonia de Puineuf, Zuzana Šidlíková, 
Viera Kleinová, Lada Hubatová-
Vacková, Silvia Seneši Lutherová, 
kulturologička Adriena Pekarová, 
renomovaný historik Ivan Kamenec 
a riaditeľ SCD, výtvarník – dizajnér 
Marek Schmidt. 

Pre fungovanie školy malo osobitný 
význam získanie vlastných priesto-
rov v modernej funkcionalistickej 
budove Učňovských škôl od archi-
tektov Jiřího Grossmanna a Aloisa 
Balána na Vazovovej ulici v Bratislave 
(dnešná budova Slovenskej technickej 
univerzity) a tiež technické zariade-
nia dielní a vybavenie ateliérov školy. 
Prezentácii výsledkov ŠUR a k jej 
propagácii na verejnosti významne 
prispeli viaceré výstavné podujatia. 
V roku 1930 výstava československého 
moderného umeleckého priemyslu, 
v roku 1931 to bola výstava výkla-
dov a výstava vkusnej výroby v Brati-
slave a najmä výstava Mladé Slovensko 
inštalovaná v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu v Prahe v roku 1937. O úrovni 
tvorby školy svedčí aj účasť a ocene-
nia viacerých predstaviteľov ŠUR na 
Svetovej výstave v Paríži v roku 1937.

Mnohonárodnostný, až kozmopo-
litný charakter umožňoval udržiavať 
škole krok s vymoženosťami tech-
niky a umeleckými trendmi súdo-
bej Európy. K progresívnym formám 
uplatňovaným v praxi ŠUR patrilo 
organizovanie prednášok význam-
ných návštev školy, ako boli popredný 
predstaviteľ Bauhausu v nemeckom 
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Fotka je mŕtva – v provokatívnom 
názve popularizačného  
televízneho cyklu Sone Maletz
Desať rokov po televíznom 
portrétnom cykle Fotografi sa 
v RTVS znova ujali témy slovenskej 
fotografie – tentoraz v populárnejšie 
poňatom a na súčasný stav 
sústredenom koncepte, ktorý vyšiel 
z iniciatívy mladej fotografky 
a dokumentaristky Sone Maletz. 
Jej súbor piatich veľmi krátkych 
portrétnych dokumentov dostal 
mierne provokatívny názov 
a dynamizujúco i obmedzujúco 
našponovaný rozsah, pätinový oproti 
zmieneným Fotografom, či nedávno 
odvysielanému cyklu o slovenských 
architektoch Ikony, do ktorého 
Soňa Maletz prispela portrétom 
Jána Miloslava Bahnu. Titul Fotka 
je mŕtva sa síce tvári burcujúco, 
hadí jazýček tu však nezasyčí. 
V dobe preexponovanej stovkami 
miliónov „fotografov“ v digitálnom 
mravenisku zato prezentuje 
prostredníctvom drobných reflexií 
estetických, sociálnych a morálnych 
otázok fotografie pretrvávajúcu 
perspektívu kreatívnosti, hodnotovej 
a emocionálnej vnímavosti.

Nemiestnosť titulného výroku 
dokumentuje Soňa Maletz 
prostredníctvom návštev 
u generačne a typovo rôznorodých 
protagonistov aktuálnej domácej 
fotografickej scény. Postupne 
zavítala k novinárskemu fotografovi 
Tomášovi Benedikovičovi, 
k Jozefovi Ondzikovi, ktorý ako 
lekár síce rezignoval na zvažované 
profesionálne pôsobenie fotografa, 

nie však na ďalšie rozvíjanie 
svojho fotografického diela, vo 
fotografickom štúdiu ju prijala 
Jana Ilková, pôsobiaca na rozmedzí 
dokumentárnej a výtvarnej fotografie 
a preferujúca čiernobiele snímanie, 
bola hosťkou u Kvet Nguyen, ktorej 
angažovaný prístup inklinuje 
k témam migrácie a identity, aj 
v byte Borisa Németha, tvorcu 
dokumentárnej a žurnalistickej 
fotografie. Filmovanie v domácom 
priestore respondentov prispelo 
k intimizácii a jedinečnosti 
portrétov.

Tvorkyňa projektu oprela svoj vrelý 
záujem o vlastné danosti empatie 
a komunikatívnosti, v súhre 
s tvorivou fascináciou a ľudskou 
autenticitou protagonistov. Napriek 
veľmi limitovanému realizačnému 
aj prezentačnému času vydolovala 
dostatok portrétnych komponentov, 
ktorých výraz sama vopred osnovala 
okruhom anketných otázok. Tie pre 
daný tvar poslúžili ako realizačný 
pohon a konštrukčná opora. Otázky 
sa týkajú fotografických iniciačných 
vnemov, obľúbených fotografov, 
technických a tematických 
preferencií pri fotografovaní, 
konfrontácie s kritikou, rád 
fotografickým adeptom, etických 
hľadísk a radu ďalších motívov. 
Zahryznutie sa do titulného sloganu 
„Fotka je mŕtva“ uskutočňuje 
autorka skôr len z dramaturgickej 
nutnosti, ktorá stála aj za odňatím 
otáznika z názvu, ktorého fádna 

sugestívnosť by z neho sfukovala 
peľ vábivosti možnej kontroverzie. 
Na „povinne“ začleňovanú otázku, 
či je fotografia mŕtva, sa dostavujú 
očakávane odmietavé, ale reflexívne 
iba matné odpovede. Pritom 
titulne manifestovaná „mŕtvosť“ 
fotografie nahráva na množstvo 
podotázok, ktoré by sa však vymykali 
z daného formátu. Najbrisknejšie 
sa z „kľúčovej otázky“ cyklu, či je 
fotografia mŕtva, vymanila Kvet 
Nguyen, ktorá mala naporúdzi 
odpoveď bonmotom: „Áno, ale ožíva 
každú sekundu.“

Jednou z otázok pre každého je, či 
môže ukázať svoju poslednú fotku 
v mobile. Nejeden z oslovených má 
za svojím mobilom dlhšiu cestu, 
nie je s ním – akoby príznačne – 
v trendovej symbióze. Výzvou na 
vyslovenie motívu, či znaku, ktorý 
považujú vo svojom fotografovaní 
za príznačný, sú účinkujúci uvedení 
k priamemu vysloveniu tvorivého 
sebaponímania. Náznaky ich 
sebaponímania sú zaznamenané 
tiež v záverečnom fotoportrétovaní 
autorkou a režisérkou dokumentu, 
ktorá je inak takisto fotografkou 
a na znamenie akejsi kontinuity, 
„nemŕtvosti“ fotografie si zakladá do 
aparátu kedysi tradičný filmový pás 
s emulziou, ktorý vzápätí zaplňuje 
snímkami hostiteľa. Tento záverečný 
refrénový prvok je navidomoči 
významnou súčasťou titulného 
autorského odvolávania sa na istý 
zámer, presahujúci formu krátkeho 

filmového portrétu. Soňa Maletz 
v rozhlasovom rozhovore uviedla 
svoj prvý zážitok s nedigitálnym 
fotoaparátom (sledovala ako jej 
kamarát zakladá do fotoaparátu 
film) ako svoju umelecky inciačnú 
skúsenosť. 

Nie je zrejmé, či bol pre 
dokumentaristku a protagonistov 
daný formát (veľmi krátka minutáž, 
jednoduché otázky a stručné 
odpovede) želanou parketou alebo 
oproti predstavám vynútenou 
disproporciou. Portrétne miniatúry 
však aj v päťminútovom zostrihu 
dokážu pôsobiť popri strohosti 
a úsečnosti aj ako podnetne 
koncentrovaná koláž impulzov, 
vnemov, myšlienok, pocitov či 
náznakov. Okrem záberov, ktorými 
sa ako tvorcovia prezentujú 
navštívení respondenti cyklu, 
má každý diel naporúdzi ešte pár 
pôsobivých fotografií z publikácií 
ich uctievaných vzorov (Benedikovič 
listuje v knihe Andreja Bána, 
Kvet Nguyen velebí Stephana 
Vanfleterena, u Jozefa Ondzika víťazí 

Elliott Erwitt, pre Janu Ilkovú sú 
inšpiratívne knihy Duane Michalsa 
a Libuše Jarcovjákovej, Borisa 
Németha fascinuje Martin Parr). 

Úvodná tridsaťsekundová 
animovaná zvučka Mariána Vredíka, 
obohatená o hudobný motív Vlada 
Nosáľa, člena indie-rockovej kapely 
Queer Jane, pre ktorú Soňa Maletz 
nakrútila niekoľko videoklipov, 
je plusom ako emblematické 
uplatnenie ďalších kreatívnych 
zložiek, keby však séria začínala 
jednoduchým zaklopaním na dvere, 
alebo autorkiným uvedením, asi by ju 
to neoslabilo. Vzniknutých päť dielov 
cyklu odvysielala RTVS od 23. marca 
do 20. apríla (sú dostupné v archíve 
na jej webe), pričom Soňa Maletz 
ich považuje len za predobraz k jeho 
ďalšiemu, aspoň trojnásobnému 
rozšíreniu. Tak by sa vlastne naplnilo 
aj negovanie zlovestného titulu celej 
série. Potvrdenie kontinuity média 
napriek nástrahám degradačných 
vplyvov.

Peter Ulman
publicista

Z natáčania | foto Jozef Ondzik

Dessau výtvarník László Moho-
ly-Nagy, ktorý priamo v priestoroch 
školy aj vystavoval, pražský ľavi-
cový intelektuál Karel Teige, či „otec 
novej typografie“ Jan Tschichold 
z Mníchova, ktorého výstavu inšta-
lovali v Umeleckej besede Slovenska. 
V škole sa premietali aj avantgardné 
dokumentárne filmy zahraničných 
tvorcov. 

Dokladom úrovne každej školy sú 
dosiahnuté výsledky jej absolven-
tov. Medzi poslucháčmi kurzov ŠUR 
nachádzame nejedno zvučné meno, 
ktoré obohatilo slovenskú kultúru. 
Azda najvšestrannejším bol Martin 
Brezina (1909 – 1997), neskorší dlho-
ročný divadelný scénograf, poslu-
cháčom Funkeho fotooddelenia bol 
popredný slovenský fotograf Miloš 
Dohnány (1904 – 1944), Plickovo fil-
márske oddelenie navštevovala 
popredná členka zoskupenia Socio-
foto Irena Bluhová (1904 – 1991), via-
ceré školské ocenenia získal nadaný 
žiak, neskorší popredný filmový reži-
sér Vladimír Bahna (1914 – 1977). 

Výrazná osobnosť československej 
fotografie Tibor Honty (1907 – 1968) 
navštevoval štúdium keramiky aj 
kurzy ďalších oddelení. Na maliar-
skom oddelení študoval vynika-
júci surrealistický výtvarník Ladislav 

Guderna (1921 – 1999). Absolventkou 
keramického oddelenia bola vynika-
júca keramička Dagmar Rosulková 
(1909 – 1998). Školu navštevovali aj 
mnohí ďalší, v knihe tiež zazname-
naní umelci. 

Medzinárodný autorský kolektív pri-
niesol rozmanitý, z rôznych kontex-
tov čerpajúci obraz Školy umeleckých 
remesiel. Priblížil progresívnu 
etapu kultúrneho rozvoja Brati-
slavy a Slovenska v medzivojnovom 

Československu súvisiacu práve  
s činnosťou tejto inštitúcie. 

Peter Maráky 
etnológ, pamiatkar a muzeoló
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RENCONTRES D'ARLES 2022
Podujatie: Rencontres d’Arles 2022
Dátum: 4. júl – 25. september 2022

Třiapadesátý ročník nejstaršího 
fotografi ckého festivalu světa Arleská 
setkání proběhl od 4. července až do 
25. září. Předchozí ředitele Françoise 
Hébela, který festival vedl v letech 
2001 až 2014 a obnovil jeho povadlou 
slávu, a Sama Stourdzého, který 
festival řídil v následujících letech, 
loni vystřídal ve Francii žijící Němec 
Christoph Wiesner, jenž dříve vedl 
veletrh Paris Photo. Organizace 
festivalu se ujal v mimořádně složité 
době, kdy pandemie znemožnila 
realizaci řady plánovaných expozic 
a příjezd mimoevropských hostů. Po 
zrušení už připravených Arleských 
setkání v roce 2020 loni festival 
proběhl v omezeném rozsahu. 
Letos zahrnoval pětapadesát výstav 
ofi ciálního programu, z toho čtyři 
desítky přímo v Arles a patnáct 
v jiných jihofrancouzských městech 
od Avignonu přes Marseille, Aix-en-
Provence a Mougins až po Toulon. 
Přesto byl poněkud skromnější než 
tomu bývalo dříve, kdy zahrnoval 
řadu expozic světově proslulých 
fotografů nebo rozsáhlých výstav 
objevujících významná zapomínaná 
díla. Také večerních projekcí 
v Antickém divadle bylo méně 
než obvykle. Ale skvělá atmosféra 
setkání tisíců fotografů a zájemců 
o fotografi i v prostředí historického 
provensálského města se zase vrátila. 
Tentokrát byla o to příjemnější, 

Noé mie Goudal | Z pod hlubin Jihu | 2021

že obvyklá vedra, kdy se teploměr 
během dne nezřídka blížil ke čtyřiceti 
stupňům, často mírnil svěží vítr. 

Hlavní výstavou byla rozsáhlá 
expozice Feministická avantgarda, 
která představila fotografi e, koláže 
a záznamy různých happeningů či 
děl z oblasti body artu vytvořených 
72 autorkami v sedmdesátých letech 
minulého století a shromážděných 
ve sbírce rakouské energetické fi rmy 
Verbund. Skutečně šlo o často velmi 
radikální a nezřídka i provokativní 
či ironicky pojaté rané příklady 
rozmanitě zpracovaných témat 
ženské identity, tělesnosti a sexuality 
či boje s patriarchálním pojetím 
světa a tradičně chápanými rolemi 
matky, manželky a hospodyně. 
Výstava zahrnovala třeba skvělé rané 
autoportréty Američanky Cindy 
Sherman, která se v nich stylizovala 
do žen různého věku a charakteru. 
Silné jsou i expresivně přemalované 
sekvence méně známých 
inscenovaných fotografi í Francouzky 
ORLAN, v nichž se aranžovala v různé 
ženské postavy od Panny Marie až po 
prostitutku, nebo fotografi e Slovenky 
Jany Želibské, zachycující její nahé 
tělo obalené igelitem, symbolizujícím 
degradaci ženy na objekt připravený 
k odeslání. Zatímco však Sherman, 
ORLAN či Želibská kontinuálně 
tvoří až do současnosti, mnohé jiné 

zastoupené autorky už dávno nejsou 
aktivní a jejich práce byly dlouho 
téměř zapomenuté. To však už dnes 
neplatí, protože sbírka Verbundu 
byla od roku 2010 představena ve 
významných výstavních institucích 
už v patnácti evropských městech od 
Vídně přes Londýn, Brusel, Brno až 
po Barcelonu. 

V programu festivalu bylo i mnoho 
dalších výstav různých fotografek, 
protože organizátoři v posledních 
letech dbají na to, aby v něm ženy 
byly silně zastoupeny. Číňanka Wang 
Yimo v souboru Divadlo na zemi 
prezentovala v klášteře Montmajour 
detaily opuštěných industriálních 
objektů a složitá aranžmá s desítkami 
postav dělnic a dělníků v prostorách 
bývalé elektrárny, která bývala 
příkladem úspěšné industrializace 
Číny. Francouzka Noémie Goudal ve 
svých fascinujících multimediálních 
dílech s tématy geologické 
a biologické evoluce, mistrně 
propojujících fotografi e a videa, 
často zobrazuje iluzivní modely 
různých krajin a rostlin. Ve svém 
ateliéru a prostřednictvím různých 
optických iluzí a pohybu obrazů je 
prezentuje tak, že diváci si nejsou 
jisti, zda třeba její zobrazení hořícího 
pralesa zobrazuje realitu nebo uměle 
vytvořenou fi kci. Diváckým lákadlem 
z oblasti historie fotografi e měla 
být retrospektiva slavné americké 
fotografky Lee Miller. Šlo však 
o značně selektivní expozici. Tato 
mimořádně krásná žena, která byla 

milenkou a múzou mnoha slavných 
umělců, byla představena jenom 
svými módními fotografi emi z 30. let 
a drastickými reportážními snímky 
z osvobozených koncentračních 
táborů v Dachau a Buchenwaldu, 
nikoliv volnou tvorbou ovlivněnou 
surrealismem. Mnohé její důležité 
práce navíc byly zastoupeny jenom 
v malých reprodukcích z dobového 
tisku. Expozice ani náznakem 
nepřipomněla, že Miller byla 
modelkou mnoha proslulých děl 
Man Raye nebo Pabla Picassa. 
Málo pochopitelné bylo uvedení 
retrospektivy francouzsko-americké 
fi lmařky a fotografky Babetty 
Mangolte v jedné z nejkrásnějších 
a nejvýznamnějších výstavních 
prostor v Arles – gotickém kostele 
Svaté Anny. Tam dříve vystavovali 
třeba Josef Koudelka, David Bailey či 
Don McCullin a v roce 2019 tam velký 
úspěch slavila Libuše Jarcovjáková. 
Proč pořadatelé festivalu letos 
věnovali tak prestižní místo zcela 
neinvenčně pověšeným popisným 
fotografi ím různých tanečních 
a divadelních výstupů od Mangolte 
bylo opravdu záhadou. Jenom proto, 
že zachycují tanec Trishy Braun 
nebo inscenace Roberta Wilsona? 
Výstava by se mnohem lépe hodila do 
programu nedalekého divadelního 
festivalu v Avignonu.

K nejobjevnějším expozicím 
patřila výstava Vyléčit svět, která 
v Arcibiskupském paláci představila 
na šest set děl z rozsáhlé ženevské 

sbírky Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce. Její kurátoři Nathalie 
Herschdorfer a Pascal Hufschmid 
po dva roky zkoumali ohromný 
archiv těchto organizací. Vedle 
slavných humanistických fotografi í 
od členů agentury Magnum 
Roberta Capy, Wernera Bischofa 
nebo Paola Pellegrina vybrali 
i mnoho anonymních snímků 
ukazující obětavou práci pracovníků 
a dobrovolníků Červeného kříže 
během obou světových a řady dalších 
válek či různých katastrof a konfliktů. 
Řada z nich není jenom strohým 
záznamem skutečnosti, ale má velkou 
emocionální sílu a výtvarné kvality. 
Objevná byla také retrospektiva 
lucemburského fotografa Romana 
Urhausena, jehož dokumentární 
snímky, akty a abstraktní fotografi e 
z 50. a 60. let nejsou dosud příliš 
známé v mezinárodním kontextu. 
Jeho fotografi cká díla z 50. a 60. 
let 20. století, zahrnující širokou 
škálu témat a motivů od záběrů 
z pařížské tržnice přes městské 
krajiny, akty a autoportréty až po 
abstraktní snímky, byla většinou 
výrazně stylizovaná prostřednictvím 
neobvyklých kompozic, tonálních 
kontrastů či pohybové neostrosti. 
Výstava, kterou sestavil Paul di 
Felice, dobře ukázala kontext 
Urhausenovy tvorby s dobovými 
tendencemi v komparacích s pracemi 
reprezentantů francouzského 
humanistického dokumentu 
Henriho Cartiera-Bressona a Roberta 
Doisneaua nebo představitelů 
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Z výstavy Feministická avantgada | Ana Mendietová | Bez názvu | 1972

Z cyklu Autobiografické série bez faktů | Debmalya Roy Choudhuri | Za závojem

německé subjektivní fotografie Otty 
Steinerta či Heinze Hajeka-Halkeho. 

Velkou pozornost oprávněně 
vzbudila výstava Američana Mitsche 
Epsteina, složená z dosud souhrnně 
nepublikovaných děl, která autor 
vytvořil během osmi cest do Indie 
v období 1978 až 1989. Epstein ve 
svých subjektivních dokumentech, 
invenčně využívajících barev a někdy 
až přízračně působících konfrontací 
různých paralelně probíhajících dějů, 
skvěle ukazuje ohromné protiklady 
života v Indii. Ostré sociální kontrasty 
ovšem byly i ve výborné expozici 
A přece se točí, sestavené známým 
britským fotografem Paulem 
Grahamem z děl devíti autorů, kteří 
velmi odlišnými způsoby reflektovaly 
současný život ve Spojených státech. 
Gigantická výstava Dress Code, 
složená z prací tří desítek autorů, 
podávala mnohostranný sociologický 
i etnografický pohled na téma 
oblečení. Francouz slovinského 
původu Klavdij Sluban se představil 
sugestivní expozicí černobílých 
fotografií krajin, expresivních 
portrétů a detailů statických 
objektů, jejichž spojovacím motivem 
byl sníh. Z řady příkladů využití 
digitálních technologií zaujal třeba 
soubor Krásná agónie od známého 
katalánského fotografa Joana 
Fontcuberty, který ve spolupráci 
s Pilar Rosada implantoval z internetu 
záběry křičících úst různých lidí 
v okamžicích orgasmu do tváří 
Donalda Trumpa, Silvia Berlusconiho 
a dalších politiků, známých lhaním 
i sexuálními skandály. Velmi dobrou 
úroveň tentokrát měla většina 
z autorských expozic, vybraných do 
Louis Roederer Discovery Award. 
Hlavní cenu po zásluze získal Rahim 
Rortune za mnohovrstevnatý vizuální 
deník s názvem Nesnesu vidět tě 
plakat o svém životě Afroameričana, 
vracejícího se během pandemie 
z New Yorku do rodného Texasu, 
o rozdělené americké společnosti, 
o umírajícím otci, přátelích, 
vzpomínkách na dětství. Mnoho 
výstav bylo už tradičně věnováno 
fotografiím z Afriky, Latinské Ameriky 
či Asie, jimž se v Arles dostává větší 
pozornosti než třeba expozicím ze 
střední Evropy. U některých politický 
obsah převyšoval umělecké kvality, 
ale například přehlídka inscenované 
a intermediální tvorby z jižní Asie 
Vymyšlené dokumenty obsahovala 
řadu velmi silných děl. Také mezi 
festivalovými výstavami mimo Arles 
bylo několik důležitých expozic. 
Například Evropský dům fotografie 
z Paříže připravil v Aix-en-Provence 
výstavu mistrovských děl z oblasti 
portrétů s názvem Tichý jazyk, na níž 
byli zastoupeni například Man Ray, 
Diane Arbus, Helmut Newton, Martin 
Parr, Nan Goldin či Rineke Dijstra. 

Velká přehlídka všech fotografických 
knih, které nakladatelé poslali do 
Arles, byla bohužel už podruhé 
nahrazena komorní výstavou knih 

vybraných odbornou porotou.  
To je ohromná škoda, protože výstava 
v původní koncepci poskytovala 
jedinečnou příležitost si prohlédnout 
často i více než sedm set publikací 
z celého světa. První cenu v kategorii 
autorských knih obdržel absolvent 
a dlouholetý pedagog Institutu tvůrčí 
fotografie Slezské univerzity v Opavě 
Rafał Milach za publikaci Stávka 
(Strajk), složenou z expresivních 
barevných fotografií protestů 
polských žen proti omezení práva  
na potrat. 

Vedle výstav z oficiálního programu 
byla v Arles k vidění stovka 
dalších expozic, i když tentokrát 
nebyly součástí už neexistujícího 
alternativního festivalu Voies 
Off. Někdy šlo o rozsáhlé výstavy, 
k jakým patřila třeba přehlídka 
mladých fotografů ze soutěže Dioru 
pro mladé talenty nebo gigantická 
retrospektiva afroamerického 
umělce Arthura Jafy v Nadaci 
Luma, která prostřednictvím 
fotografií, koláží, filmů, plastik, 
hudby a instalací ukazovala historii 
i současnost černošských obyvatel 
Spojených států. Jindy to byly 
komorní výstavy v malých galeriích, 
prázdných obchodech nebo bytech. 
K těm nejlepším patřila expozice 
Alexandra Čekmeněva v soukromé 
galerii Omnius, kterou vlastní česká 
kurátorka Helena Staub. Mimořádně 
sugestivní, výtvarně působivé 
a technicky precizní portréty 
různých obyvatel Kyjeva během 
války s Ruskem patřily v Arles vedle 
několika projekcí v Antickém divadle 
k nemnoha připomínkám toho, co se 
dnes děje na Ukrajině.

Vladimír Birgus 
fotograf, kurátor

historik fotografie
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AMFO OSLAVUJE  
50. ROČNÍK

Prvú celoslovenskú výstavu amatérskej 
fotografie v rámci podujatia ľudovej 
výtvarnej tvorivosti inštalovali za 
skromných podmienok v Trenčíne 
(1952) a o rok nato v Prešove (1953), kde 
fotografie zdobili priestor v knižnici 
na točitom schodisku. Ďalšie výstavy 
sa konali v Bratislave (1955, 1957, 1958) 
a neskôr v Martine už pod názvom 
celoslovenská výstava amatérskej 
fotografie a prehliadka diapozitívov 
tvorivej súťaže AMFO a Diafoto (1966, 
1967, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 
1982, 1984). Súčasťou martinských 
výstav bol tlačený katalóg, ako aj plagát, 
pozvánka, diplom, ktoré od 8. ročníka 
graficky spracovával výtvarník Róbert 
Brož. Toto obdobie prinieslo nielen 
profesionálne grafické spracovanie, ale 
ani výstavy sa už nemuseli inštalovať 
improvizovane a skromne. Osvetový 
ústav dal vyhotoviť panely s názvom 
AMFO, ktoré v rokoch 1966 postupne 
expedoval na všetky OD na Slovensku 
(teraz už roztratené či znehodnotené). 
Postupom času sa začala tradícia 
presunov celoslovenského kola aj do 
iných regiónov Slovenska: Trenčín 
(1986, 1988, 1990), Galanta (1991), 
Humenné (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 2011, 2012), Liptovský Mikuláš 

(1998, 1999), Snina (2000, 2001, 
2002, 2003), Banská Bystrica (2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), 
Levice (2013, 2014, 2015, 2016), Nitra 
(2017, 2018, 2019, 2020). V súčasnosti 
sa AMFO vrátilo do Martina, kde 
v Slovenskej národnej knižnici 
v novembri oslávi svoj jubilejný 50. 
ročník. 
Kde udělali soudruzi chybu?
Od roku 1965 sa konala v Martine 
na striedačku s celoslovenskou aj 
celoštátna (československá) súťaž 
amatérskej fotografie s rovnakým 
názvom AMFO, ktorá však nehodnotila 
fotografie jednotlivcov, ale súťažili 
kraje so svojimi kolekciami fotografií. 
Po rozdelení Československa sa 
začalo namiesto celoslovenskej súťaže 
používať termín celoštátna súťaž, a tak 
je pohľad do minulosti o niečo viac 
mätúci. Rovnako zmätočne pôsobí 
aj údaj o 13. ročníku AMFO, ktoré 
sa konalo najprv v Bratislave (1979) 
a následne sa rovnaký ročník konal 
aj Martine, no o rok neskôr (1980). 
V martinskom katalógu môžeme nájsť 
v úvodnom texte preklep o 14. ročníku, 
ktorý kontrastuje s hlavnými nadpismi 
„XIII. ročník“. Ostáva nám ďalej bádať, 
prečo sa súdruhovia rozhodli narušiť 

Ľubomír Stacho | Cyklus venovaný ľuďom | AMFO 1976

Lucia Kuklišová | Rodinné puto | AMFO 2021

Celoštátna výstava a súťaž AMFO 2021 | výstavné panely od WOVEN

dvojročný rytmus celoslovenskej 
súťaže, presunúť ju do bratislavského 
prostredia a následne ju nepribrať do 
počtu realizovaných ročníkov. 
Súčasnosť

AMFO je celoštátna postupová súťaž 
a výstava amatérskej fotografickej 
tvorby, ktorá je najstaršou a zároveň 
jedinou svojho druhu na Slovensku. 
Súťaž je určená pre všetky vekové 
skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 
25 rokov, III. nad 25 rokov, autori 
súťažia v kategóriách: čiernobiela 
fotografia, farebná fotografia, cykly 
a seriály, experiment. Viac informácií 
o súťaži nájdete na webe Národného 
osvetového centra (nocka.sk), ktoré je 
vyhlasovateľom a odborným garantom 
súťaže.
AMFO rokmi prešlo mnohými 
zmenami, finančnými či inými krízami 
a výzvami, ktoré ho formovali do 
súčasnej podoby. Nikdy to nebola len 
súťaž, ale živá a rôznorodá komunita 
s mnohými obetavými ľuďmi, vďaka 
ktorým zvládla aj ťažké obdobia. 
Posledné roky poznačené koronou však 
priniesli aj mnohé víťazstvá a radosti: 
nové výstavné panely od architektiek 
WOVEN; nové logo a vizuálnu identitu, 
vznikla FB skupina AMFO, vyšli 
metodické listy k téme Rodina, vytvoril 
sa dvojkatalóg rozšírený o kurátorský 
výber fotografií na odporúčanú tému; 

Dom umenia v Bratislave ožil výstavou 
víťazky hlavnej ceny AMFO 2020 
Michaely Prableskovej a v októbri tu 
očakávame výstavy víťaziek AMFO 2021 
Lucie Kuklišovej a Marty Vitáriušovej. 
Súčasťou osláv 50. ročníka AMFO  
je aj séria workshopov, ktoré vyvrcholia 
13. 10. 2022 na výstave Pamäť Turca 
v Turčianskej galérii. 
Po dvoch rokoch online verzií je čas 
stretnúť sa naživo a osláviť okrúhle 
jubileum v kruhu priateľov fotografie 
4. – 6. novembra na celoštátnom kole 
AMFO v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine. Hlavný program doplní 
mnoho interiérových aj exteriérových 
výstav fotografií, rozborových 
seminárov a diskusií s odborníkmi 
na fotografiu (Lenka L. Lukačovičová, 
Dominika Jackuliaková, Jozef Sedlák, 
Katarína Poliačiková, Kvet Nguyen, 
Michala Obšitošová, Zuzana Pustaiová, 
Annette Golaz a i.). Budú koláče aj 
afterparty s hudobným hosťom Petrom 
Kolárčikom.

Lenka Adamčáková
odborná pracovníčka pre fotografiu 

Národného osvetového centra
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NICK  
BRANDT

Je anglický fotograf.  
Najprv študoval maliarstvo a neskôr film na londýnskej škole Saint Martin’s School of Art.  

V prvej polovici 90. rokov sa začal venovať režírovaniu hudobných videoklipov.  
Neskôr po roku 2000 odišiel fotografovať do Afriky.  

Prostredie si obľúbil natoľko, že tam vznikla, a stále vzniká široká séria fotografií. 
Jeho výstavu si môžete pozrieť v rámci 32.ročníka Mesiaca fotografie.

Nick Brandt | Halima | Abdul and Frida | Kenya | © Nick Brandt
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Nick Brandt | Fatuma | Ali Bupa | Kenya | © Nick Brandt
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Nick Brandt | Harriet a ľudia v hmle | Harriet and people in fog | Zimbabwe | © Nick Brandt
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Nick Brandt | Richard a obloha | Richard and Sky | Zimbabwe | © Nick Brandt
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R E C E N Z I A   —  K N I H A

ODKAZ  
PŘEMYSLA KOBLICE 

Autor: Michaela Hrubá 
Název: Přemysl Koblic,  
fotograf a publicista
Nakladatelství: Národní  
technické muzeum, Praha, 2021
Grafická úprava:  
Pavel Cápal, Michaela Hrubá

Formát: 315 × 240 mm,  
pevná vazba, počet stran 464
ISBN 78-80-7037-348-4

Monografie Přemysl Koblic, 
fotograf a publicista rozkrývá 
aktivity titulní osobnosti od první 

Na obálce | anonym | Přemysl Koblic | před 1943 

Přemysl Koblic | Z Ústřední školy Revolučního odborového hnutí Antonína Zápotockého v Měšicích | 1950 

Přemysl Koblic | Pod podolskou cementárnou | 20. léta 

Přemysl Koblic | V pražské tramvaji | 1941 

světové války do poloviny  
20. století. Je přirozeným  
završením dlouhodobého zájmu 
Michaely Hrubé o přínosy 
neprávem přehlíženého tvůrce. 
Její kniha (vydaná letos v jistém 
nesouladu s oficiálním vročením) 
obohacuje poznatky zveřejněné 
průlomovou publikací širšího 
autorského kolektivu Přemysl 
Koblic | fotograf | chemik (2014) 
a retrospektivou Přemysl Koblic 
(1892 – 1955) | Legendární postava 
české amatérské fotografie, 
instalovanou Národním technickým 
muzeem (na přelomu let 2014 
a 2015). 

Předchozí počiny zpřístupnily 
materiály z fondů jmenované 
instituce jen částečně. Michaela 
Hrubá těží z muzejního archivu 
další informace a využívá též 
soustavnosti, s níž Koblic přispíval 

do specializovaných časopisů, 
popřípadě do obecněji laděných 
tiskovin. Sepsal totiž stovky článků 
o aktuální i nadčasové problematice 
fotografování a dvacet pět příruček. 
Zabýval se konstruováním 
přístrojů usnadňujících letmé 
osvity a coby erudovaný chemik 
prosazoval nezavedené metody 
zpracování negativů či pozitivů. 
Badatelka rekapituluje Koblicovo 
působení v porotách soutěží nebo 
při vedení fotokurzů a uvádí 
rovněž jeho organizační podíl 
na klubovém vyžití. V rámci 
interpretace díla přichází mimo 
jiné s doložením systematičnosti 
Koblicovy dokumentaristiky 
a jeho programových impulsů 
neprofesionálům. Stranou 
pozornosti nestojí ani fotografův 
příklon ke komunistické 
propagandě zvané socialistický 
realismus. 

Výsledek představuje vítanou sondu 
do ideových turbulencí moderního 
umění. Vychází z disertace Přemysl 
Koblic na stránkách fotografických 
časopisů, obhájené v Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity 
v Opavě. Vznikala pod vedením 
Vladimíra Birguse, mimo jiné 
stěžejního autora dějepisu Česká 
fotografie 20. století (2010). Jeho 
předmluva ostatně recenzovanou 
monografii otevírá: konstatuje, 
že „nikdo dosud neprozkoumal 
a neanalyzoval Koblicovu 
publicistickou a fotografickou 
činnost v takovém rozsahu  
a na takové odborné úrovni  
jako Michaela Hrubá“.

Josef Moucha
fotograf a publicista
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S uvoľňovaním koronavírusových 
opatrení znovu zreteľne pribúdajú 
fotografické podujatia. Uprostred 
mája 2022 bol lákadlom tak Deň 
fotografov na Bienále aktuálnej 
fotografie v Mannheime ako aj 
otvorenie Düsseldorf photo+. 
O týždeň neskôr opäť ťažké 
rozhodnutie: otvorenie malého 
festivalu v meste Zingst sa konalo 
po pätnástykrát a súbežne s tým 
prebiehalo 8. trienále fotografie 
v Hamburgu.

Tento hustý sled vnucuje 
porovnávanie: zatiaľčo pri Bienále 
v Mannheime, Heidelbergu 
a Ludwigshafene dalo šesť výstavných 
domov k dispozícii priestor pre 
program hosťujúcej kurátorky Iris 
Sikking (k tomu pozri aj interview 
vo Photonews z marca 2022), 
spočíva Düsseldorfské photo+ na 
angažovanosti veľmi živej umeleckej 
a galerijnej scény, ktorá by sa rada 
pozrela za hranice sféry fotografie. 
Aj v Hamburgu je ústredná výstava 
určovaná hosťujúcimi kurátormi, 
ktorí so sebou viac či menej obsahovo 
priťahujú ďalšie lokálne domy 
a iniciatívy. S prehľadom a jasným 
profilom naproti tomu sa koná 
Festival v Zingste. Kurátorka Edda 
Fahrenhorst, ktorá má kompetencie 
od roku 2021, prezentovala výstavou 
„EAT IT – About Food“ doposiaľ 
najpresvedčivejší výber: množstvo 
myšlienkovej potravy ku komplexnej 
téme výživy, avšak tiež fotografie, 
ktoré sa dajú zažiť zmyslami.

Žijeme v „Nepokojných časoch“ (to 
je téma Fotodní vo Wiesbadene 
v auguste 2022) a predovšetkým 
v prípade festivalov sa zdá byť 
dnes obligátne zaujať spoločensko-
politický postoj. Klimatické zmeny, 
vojna, utečenci, ktoré sú rady 
spárované s kritikou a reflexiou 
v médiách. Bienále aktuálnej 
fotografie zarezonovalo odlišne. 
Mnohí chválili angažovanosť a výber 
Iris Sikking, pre iných však bola 
výstava „Zachrániť svet vo štvor-
štvrťovom takte“ (Freddy Langer 
vo FAZ) príliš veľa. A mienka 
Petra Bialobrzeskeho týkajúca sa 

programu: „Emocionálna sila  
priamej komunikácie 
prostredníctvom obrazov je takmer 
dôsledne negovaná v prospech 
koncepčne formulovaného aktivizmu. 
Pripomína sa nevyhnutnosť  
zmeny. Hlavný sponzor: BASF. 
Pri akejkoľvek hermeneutickej 
blahovolnosti: Naliehavosť, ktorá  
väzí v koncepčných textoch,  
by som bol rád cítil v obrazoch.“

Rovnako v Düsseldorfe skonštatovala 
ústredná výstava v Galérii Akadémie 
„Think We Must“ – bola však 
presvedčivá výberom a estetickým 

Alon Skuy | Pohrebisko tridsiatichštyroch baníkov, ktorí boli zastrelení v Marikane | august 16, 2013

Cecilia Reynoso | Gaviota servíruje dezert | Gaviota serving desert | zo série | from series The Flowers Family | 2014 LaToya Ruby Frazier, Shea Cobb, Amber Hasan, and Her Children, Nieces, and Nephews (Zari, DJ, Jayda, Justin, 
Justace, Jaylen) a ich priatelia sa hrajú vo vode zatiaľ čo Moses West strieka zo svojho generátora atmosférickej vody 
na ul.

UFO V HAMBURGU
názov: 8. trienále fotografie Hamburg

termín: 20. 5. – 18. 9. 2022
téma: Currency (Mena)

umelecká riaditeľka: Koyo Kuoh
kurátorský tím: Rasha Salti, Gabriella Beckhurst Feijoo, Oluremi C Onabanjo

podaním. „V severorýnsko-
vestfálskom krajskom hlavnom 
meste si je človek celkom istý: 
medzinárodne uznávané nemecké 
centrum súčasného fotografického 
umenia nachádza sa práve tu,“ 
hovoria Nicol Büsing a Heiko 
Klaas v ich festivalovej správe 
vo fotomagazíne DARE. Presne 
toto umiestnenie však vyvoláva 
aj nedôveru, pokiaľ ide o otázku 
miesta sídla Fotografického inštitútu 
spolkového Nemecka.

A ako v Hamburgu? Pre tu žijúcich 
a participujúcich je posudzovanie 

čiastočne chúlostivé. Avšak rozhovory 
s návštevníkmi nám to potvrdili: 
Trienále fotografie ponúka veľmi veľa 
programu, ale ťažko sa dá pojať ako 
jednotný celok. Počnúc neprehľadnou 
webstránkou. Design bol zjavne 
dôležitejší než jasne štruktúrované 
informácie. A téma festivalu 
„Currency“ sa dá na samotnej hlavnej 
výstave v priestoroch Deichtorhallen 
odhaliť len s pomocou sprievodného 
bukletu – ak vôbec. Dajú sa tu vidieť 
skvelé práce, ale výstava pôsobí 
trochu ako veľtrh s jednotlivými 
stánkami a menej ako tematický 
parkour. Pritom tím kurátoriek okolo 
Koyo Kouoh (pozri aj interview vo 
Photonews 5/2022) chcel presne 
tu prezentovať tematické srdce 
Trienále. Práve pri téme, ktorá sa 
tak vzpiera interpretácii, s malou 
afinitou k fotografii, bola realizácia 
očakávaná s napätím – a predsa 
mnohí návštevníci reagujú bezradne 
a nedokážu nájsť medzi ponúkanými 
prezentáciami žiadne presvedčivé 
obsahové premostenie.

Celkom zjavne bolo želaním Dirka 
Luckowa, aby sa Koyo Kouoh stala 
hosťujúcou kurátorkou Trienále. 
Luckow je intendant a tým umelecký 
vedúci Deichtorhallen – tak pre 
súčasné umenie ako aj pre fotografiu. 
Je to pozoruhodná konštrukcia 
v Hamburgu, že Dom fotografie 
v Deichtorhallen, na ktorom aktuálne 
prebieha prestavba a modernizácia 
za mnoho miliónov, nemôže konať 
tak svojbytne, ako sa to zdá navonok. 
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Formafantasma | snímok z Cambio Visual Essay |2020

RaMell Ross | Man (je to jeho prezývka | which is his nickname) | 2019 | zo série South County | AL (a Hale County), 2012 present

Vrodená chyba, taký je náš názor. 
A túto konštrukciu cítiť aj pri 
Trienále, ktoré rozvíja svoje aktivity 
pod strechou Deichtorhallen GmbH. 
Lebo nie fotoscéna určuje (hlavný) 
program, ale intendancia, ktorá by sa 
rada orientovala na medzinárodný 
umelecký diškurz. Miestami pôsobí 
program Trienále ako akési UFO, 
ktoré pristálo v meste, bez lokálnych 
aktérov, a bez toho, aby bolo skutočne 
ukotvené na fotografickej scéne.

Napriek tomu bolo v Hamburgu 
pozvanie k Trienále pojaté so 
zaangažovanosťou – zo strany múzeí, 
zo strany Kruhu priateľov Domu 
Fotografie a fotoscény mesta, ktoré 
bolo vďaka programu „Trienale 
Expanded“ potom ešte zapojené  
do programu. Predsa je to pôsobivé, 
že všetky veľké múzeá a výstavné 
domy v meste ťahajú spolu. Hneď tri 
(!) výstavy k Herbertovi Listovi, ako 
aj prehliadky diel Charlotte March 
(pozri stranu 6/7) a Hansa Mayer-
Vedena sú poctou dielam zomrelých 
fotografických osobností mesta. 
Silnejšie sa na tému „Currency“ 
orientujú historické múzeá mesta, 
v tomto prípade predovšetkým 
Múzeum práce výstavou „Štrajk“. 
Vyplatí sa aj prehliadka „Give 
and Take. Obrazy o obrazoch“ 
v Kunsthalle – obraz meny je tu 
vizualizovaný a skúmaný z odlišných 
umeleckých pozícií. Zatiaľčo sa 
výstava v Múzeu umenia a remesiel, 
avšak až od polovice júla 2022, 
zaoberá ekologickou stopou výroby 
fotografií.

Nahusto nabalený bol program 
Týždňa festivalu začiatkom 
júna s výstavami na miestach 
mimo galerijných inštitúcií ako 
Elektráreň Bille, s programom 
Kruhu priateľov, o.i. s portfóliovým 
review a party ako aj s početnými 
rozhovormi. Tam sa potom nálada 
predsa trochu pozdvihla na úroveň 
festivalovej. Ibaže časové okno  
pre tieto aktivity bolo krátke  
a z dôvodu termínov, ktoré si 
časovo konkurovali, oberali sa 
aktéri navzájom o pozornosť.

Aby sme neboli pochopení 
nesprávne: v Hamburgu boli aj 
sú mnohé fotografické výstavy, 
ktoré sa vyplatí vidieť, a môžeme 
podujatiu iba želať, aby ponuku 
využili aj záujemcovia zo širšieho 
vonkajšieho priestoru (konečne so 
vstupenkou na Trienále!).

Ohľadne početných festivalov 
nielen v Nemecku pretrvávajú však 
otázky o mieste konania a zmysle 
takéhoto podujatia. Možno 
menej by bolo viac a možnože 
by si bolo treba raz aj priznať, 
že Phototrienale v Hamburgu 
sotva priláka medzinárodné 
fotografické a umelecké publikum. 
Práve vo fotografii môžu byť 
jednoducho vyznievajúce témy 
(Zingst tu ponúka výstavou 
„Výživa“ veľmi dobrý príklad!) 
pojaté v mnohých vrstvách a s 
úplne odlišnými vizuálnymi 
formuláciami. V ideálnom 
prípade „s emocionálnou silou 

bezprostrednej komunikácie 
prostredníctvom obrazov,“ ako si 
ich Peter Bialobrzeski želal aj pri 
Mannheimskom Bienále. To by 
oslovilo najširšie publikum a, pri 
zodpovedajúcej kvalite, aj znalcov 
fotografie. Ak potom ďalšie múzeá 
budú prezentovať aj fotografiu, 
o to lepšie. Avšak má len malý 
zmysel zahrnúť to pod jednu tému, 
čo nakoniec nebude splnené. 

A fotografická scéna lokálna aj 
v spolkovom merítku by sa dala 
lepšie integrovať, ak sa nebude 
podieľať len na niekoľkých dňoch 
jedného „Festivalového týždňa“. 
D.B. + A.G.

Výstavy sa väčšinou dali navštíviť do 
septembra. Prehľad termínov sme 
uviedli v zozname kalendára výstav. 
Priestory Deichtorhallen ponúkajú 

vo svojom on-line magazíne  
„Halle 4“ interview k téme Trienále 
s kurátorkou Rasha Salti, ktorá patrí 
do kurátorského tímu, pod titulom: 
„Ešte stále existujú slepé miesta“.

Denis Brudna
fotograf, publicista 

uverejnené vo Photonews 2022 
(preklad z nemčiny Mária Jakubeková)
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Festival Mesiac fotografie (založený 
v roku 1991) je najdlhším domácim 
a medzinárodne známym festivalom 
na Slovensku. Usilujeme sa vždy 
prezentovať diela, ktoré sú aj 
odpoveďou na aktuálne dianie vo 
svete, ale aj svedčia o autonómnych 
hodnotách fotografickej tvorby. 
Pritom dbáme na to, aby sme 
podnecovali dialóg rôznych kultúr, 
rôznych uhlov pohľadu na to,  
čo je kľúčové pre súčasné umenie 
i spoločnosť.

Veľký záujem zo strany laickej 
verejnosti ako aj profesionálnej 
umeleckej obce je to, čo nás každým 
rokom poháňa, aby sme sa napriek 
nie vždy priaznivým podmienkam, 
pokúsili priniesť to, čo je najlepšie 
vo fotografii. Snažíme sa držať krok 
s tým, kam sa toto médium uberá 
a predstavovať mladých autorov či 
inovatívne projekty. Pripomíname 
súčasnú fotografiu, ako aj fotografiu 
časov minulých.

Festival má niekoľko blokov, 
ktoré prinášajú široký výber toho 
najlepšieho, čo fotografia ponúka. 
Zvučné mená, legendárne fotografie, 
aktuálne pohľady na svet, históriu, 
inovatívne a inšpirujúce projekty, 
„emerging stars” umelcov, ktorí nám 
predstavia svoje umenie.

Keď sme vlani pripravili program, 
tak sme nemohli vedieť, že jednou 
jeho mimoriadne dôležitou súčasťou 

32. MESIAC FOTOGRAFIE 
1. – 30. NOVEMBER 2022
OTVÁRACÍ TÝŽDEŇ 1. – 6. NOVEMBER 2021 

bude výstava Juraja Mravca.  
Pred rokom nikoho nenapadlo, že je 
možné, aby susednú krajinu napadol 
imperiálny ruský agresor, rovnako 
ako nás v roku 1968. To, o čom 
sme sa učili v škole, že sa už nikdy 
nevráti, sa nám prezentuje v citlivých 
a pritom hrôzou nasiaknutých 
obrazoch. Mravcova výstava hádam 
otvorí oči tým, ktorí tvrdia, že tisícky 
mŕtvych na oboch stranách sú 
čímkoľvek ospravedlniteľné. 

Mimoriadne dôležitý blok tvoria 
výstavy, ktoré pripomínajú 
archeológiu fotografie – že jednou 
z jej prvých úloh bolo nahradiť 
maliarsky portrét. To, do akých 
rozmanitých podôb sa táto klasická 
disciplína rozvinula, dokumentujú 
tri výstavy. Antonína Kratochvíla, 
ktorého portréty Davida Bowieho, 
Blondie, Johnnyho Deppa, Harveyho 
Keitela a ďalších obleteli svet a stali 
sa legendárnymi. Dve ďalšie sú 
už kolektívne – českí a slovenskí 
fotografi pripravili rozsiahlu výstavu 
o výnimočnej osobnosti našej 
hudobnej scény – Mariánovi Vargovi, 
k jeho nedožitým 75. narodeninám 
v Danubiane. Na tretej výstave autori 
sústrední okolo opavského Inštitútu 
tvorivej fotografie artikulujú 
aktuálne stratégie klasického  
žánru.

Vďaka úspešnej viacročnej 
spolupráci s festivalom La Gacilly-
Baden sme mohli pripraviť ucelený 

blok škandinávskej fotografie – 
Sune Johansson, Penti Sammallahti, 
Sanna Kannisto, Eric Johansson. 
Súčasne sme pripravili výber z diela 
fínskeho autora Youko Lehtolu,  
ktorý v 90. rokoch skvele zachytil 
mladú mestskú generáciu, ich 
zraniteľnosť, ale aj odvahu. 

Výnimočné miesto v 32. ročníku patrí 
rozsiahlej výstave Erwina Wurma, 
autora, ktorý slobodne prekračuje 
hranice fotografie a sochárstva. 
Jeho vtipné, ale aj štipľavo ironické 
komentáre k stavu civilizácie, sú 
vizuálne neobyčajne príťažlivé, ale 
pritom otvárajú priestor na diskusiu 

o hodnotách, o umení, o kultúre. 
Už dávno Bratislava nemala 
možnosť navštíviť rozsiahlu výstavu 
takejto hviezdy svetového umenia 
– z nedávnych prezentácií spred 
viacerých rokov môžeme spomenúť 
azda len Augusta Rodina (GMB)  
či Eľ Lisického (Danubiana). 

Modrý a žltý bozk, z cyklu Mladí hrdinovia | Blue and Yellow Kiss, from series Young Heroes | 1997

Sammallahti Pentti | Festival Photo LaGacilly | 2021
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Na toto jadro koncepcie sa pripája 
séria výstav z rakúskej, maďarskej, 
poľskej, českej, bulharskej, talianskej, 
tureckej či americkej fotografie. 
K tomu krsty kníh, medzi iným 
o Davidovi Bowiem od Antonína 
Kratochvíla, workshopy, konferencia, 
prednášky, atď.

Výstava rakúskeho multimediálneho 
umelca Erwina Wurma v Pálffyho 

paláci bude tiež atraktívnym 
ťahákom a výstava talianskeho 
fotografa Giana Butturiniho bude 
jednou z čerešničiek tohto ročníka. 

Mesiac fotografie je najdlhšie 
organizovaným, lokálne aj 
medzinárodne známym a jediným 
kurátorsky koncipovaným festivalom 
fotografie a vizuálneho umenia  
na Slovensku. 32. ročník by mal 

rovnako ako predchádzajúce  
byť výnimočný kvalitou 
prezentovaných diel, noviniek,  
aj šírkou sprievodných akcií, ktoré 
by mali do Bratislavy vrátiť po 
ročnej odmlke stovky obdivovateľov 
fotografie a vizuálneho umenia.  
Tešíme sa na vás!

Václav Macek
riaditeľ festivalu

Ľuba Lauffová | Marián Varga | kolónia Zehnhaus | 1970

Erwin Wurm | Umelec prosiaci o milosť | The Artist Begging for Mercy | 2002

Michał Szalast | zo série Albíni | from series Albinos
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Alexander Strelinger

Alexander Strelinger | Bez názvu | 1957 – 1958

ALEXANDER  
„SÁŠO“ STRELINGER 
Alexander „Sášo“ Strelinger  
(1934 – 2022) bol citlivý a vnímavý 
fotograf, vynikajúci kameraman 
a nezabudnuteľný pedagóg. Veľa 
nehovoril, málo slovami dokázal 
povedať veľa. 

Narodil sa v Turčianskom Sv. Martine, 
v roku 1934 do rodiny živnostníka. 
Jeho otec Ladislav Strelinger mal malú 
vlastnú octáreň, zásoboval octom 
cely turčiansky okres. Alexander 
Strelinger vyrastal v dobe, kedy byť 
„iný“ bolo nežiaduce. Ako dieťa sa 
počas 2. svetovej vojny musel skrývať 
pod iným menom, aby prežil. Po vojne, 
v 50. rokoch minulého storočia, zažil 
ako mladý študent na Pražskej FAMU 
„rozzúrený“ socialistický realizmus. 
On sa však vo svojich fotografiách 
a filmárskej tvorbe usiloval  
o civilizmus a človečinu.

Od ukončenia FAMU v roku 1960 až 
do roku 1991 pracoval ako kameraman 
v štátnom filme na Kolibe, kde 
spolupracoval s režisérmi ako  
Martin Slivka, Vlado Kubenko,  

Peter Solan, Dušan Hanák. V roku 
2008 získal ocenenie za celoživotné 
kameramanské dielo. V spolupráci 
s Martinom Slivkom je Alexander 
Strelinger spoluautorom rozsiahlej 
obrazovej monografie Socháň 
(1985) o diele slovenského fotografa 
a kultúrneho dejateľa Pavla Socháňa. 
Dokumentárny film Pavol Socháň 
(1987) s hudbou Juraja Lexmana, 
ktorý sa zrodil zo spolupráce týchto 
dvoch významných filmových 
osobností, získal ocenenie na 
filmovom festivale v Čadci. Témy 
fotografie a výtvarného umenia 
boli Strelingerovi veľmi blízke. 
Spolupodieľal sa na filmoch ako 
Variácie kľudu (1966), Galanda (1970), 
Žehra (1968), Anna Ličková: návraty 
za šťastím (1969), Ľudovít Fulla (1972) 
a iné, ale aj na generačných filmoch 
Čas, ktorý žijeme (1968), celovečerný 
film o obrodnom demokratizačnom 
procese v Československu, a film 
Tryzna (1969), ktorý zachytáva pohreb 
Jana Palacha. V časoch normalizácie 
boli tieto filmy zakázané a uložené  
do trezoru.

K fotografii sa Sášo Strelinger dostal 
ako stredoškolák, počas štúdia na 
chemickej priemyslovke v Brne, kde 
jeho počiatočná záľuba postupne 
prerastala v poriadnu poctivú 
vášeň. V Brne bolo veľmi aktívne 
fotografické zázemie, existoval tam 
pravidelný týždenný akoby seminár, 
volali ho „športka“, pod vedením  
K. O. Hrubého, učiteľa na brnianskej 
ŠUP. “Kto prišiel, vycapil na regál 
svoje fotografie a pán profesor k nim 
postupne zaujímal stanovisko, 
jednoducho ich komentoval, 

a to veľmi radikálne, vôbec nie 
z tendenčného aspektu. Takže to bolo 
nesmierne prínosné a zaujímavé, 
vlastne človek tam získal pohľad,  
čo je zaujímavé, čo je hluché.  
Bolo to veľmi prínosné.”

Po maturite na brnianskej chemickej 
priemyslovke Strelinger zatúžil 
venovať sa fotografii profesionálne. 
“K všeobecnému údivu” urobil 
na prvý pokus veľmi náročné 
prijímačky na vychýrenú Filmovú 
akadémiu (FAMU) v Prahe, kde 
študoval v rokoch 1955 – 1960. Tu sa 
v prvomájovom sprievode zoznámil 
aj so svojou budúcou manželkou 
Jiřinou Štulcovou, alebo Niněnkou, 
ako ju volal. 

V roku 1960 vystavoval svoje 
fotografie spolu s J. Sajmovičom, 
P. Janekom, a L. Borodáčom 
v autorskej výstave Štyria mladí 
fotografi, ktorá priamo odporovala 
ždanovovskej dogme socialistického 
realizmu. O tridsať rokov neskôr 
boli jeho práce súčasťou rozsiahlej 
retrospektívnej výstavy Slovenská 
fotografia šesťdesiatych rokov 
v Dome Umenia v Bratislave. V roku 
2009 Mesiac fotografie prezentoval 
na VŠMU samostatnú autorskú 
výstavu Alexander Strelinger: 
Úvahy a neúvahy s odstupom 50 
rokov. Súčasťou jej otvorenia bolo 
aj premietnutie filmu Hr. Peklo 
(1967), ktorý vznikol v spolupráci 
s V. Kubenkom, s hudbou Romana 
Bergera. Posledná autorská 
fotografická výstava Alexandra 
Strelingera nazvaná Elementy a hry 
za okenním rámem bola uvedená 
v roku 2021 v Stredoeurópskom dome 
fotografie v Bratislave. Prezentovala 
fotografie, ktoré vytvoril vo svojom 
pražskom byte a sú akýmsi tichým 
denníkom fotografovania svetla 
a nájdených výtvarných kompozícii. 
Fotografie Alexandra Strelingera 
sú zastúpené v zbierke Slovenskej 
národnej galérie. 

Snahu o zachytenie pachu človečiny 
a výtvarné cítenie prenášal aj na 
svojich žiakov. Počas dlhoročného 
pedagogického pôsobenia 
v Bratislave, najskôr na ŠUP a neskôr 

na VŠMU, kam ho „zlanáril“ prof. 
Martin Slivka, sa ako pedagóg snažil 
„liečiť obrazovú a výtvarnú hluchotu“ 
študentov a myslím si, že úspešne.  
Cez jeho semináre prešlo mnoho 
súčasných oceňovaných tvorcov. 

Bratislavskí „šupkári“ na neho 
spomínajú takto: … Usmerňoval náš 
záujem o  svet okolo nás i za jeho 
neviditeľné hranice … Naučili ste ma 
prepojiť realitu s dušou, brať svetlo 
ako dar, hľadať, premýšľať, neúnavne 
pracovať … STRELINGER =  
OKNO DO SVETA

Ja som pána Strelingera stretol  
v 80. rokoch na bratislavskej VŠMU, 
kde som študoval dokumentaristiku. 
V malom, zadymenom kamrlíku 
v bývalej Academii Istropolitane  
od nás požadoval, aby sme mali 
vlastný (nie uniformný) pohľad. 
Viedol semináre obrazu, učil nás 
„vidieť“. Pamätné boli strelingerovské 
„pošmáčka“ – diapozitívy na ním 
zadané témy a ich následné analýzy. 
Boli jednou z ciest hľadania, ako sa 
dostať pod povrch videného.  
Na seminároch nás viedol k tomu, 
aby sme tieto „pošmáčka“, ako vravel, 
„rozžuvali, obhájili a navzájom si 
na nich zgustli“. Neskôr pribudli 
fotoscenáre a krátke kinečká. Po 
ukončení VŠMU mi pán Strelinger 
navrhol, aby sme si tykali, že on je 
Sášo. Boli sme v priateľskom kontakte 
takmer 40 rokov, ale z rešpektu som  
si nevedel zvyknúť na iné oslovenie  
než pán Strelinger. 

Pán Strelinger bol zvláštny učiteľ. 
Hovoril málo, kládol najmä otázky  
a s odpoveďami sa neponáhľal.  
Jeho semináre boli hľadaním 
a otvorenou diskusiou. Hovorilo sa 
hlavne o pohyblivých a nepohyblivých 
obrázkoch, ale v konečnom dôsledku  
to boli úvahy o hľadaní zmyslu  
a o tvorbe ako prostriedku tohto 
hľadania. Napriek hustému dymu 
Strelingerovej fajky, ktorý znásoboval 
štipľavý cigaretový dym mojich 
spolužiakov, sa v tejto začmudenej 
strelingerovni dýchalo omnoho 
slobodnejšie ako na „čerstvom 
vzduchu“ socialisticky  
normalizovanej ulice. 

S odstupom času premýšľam nad 
tým, do akej miery sú terajšie diskusie 
a úvahy vedené Pod lampou v réžii 
dokumentaristu Mária Homolku 
pokračovaním dlhých pošmáčkových 
debát, ktoré sa začali na VŠMU, či do 
akej miery sú ľudkovia na fotografiách 
kameramana a fotografa Martina 
Kollára pokračovaním hľadania 
pachu človečiny, ktorého podoba sa 
pred rokmi začala formovať práve 
v kamrlíku Alexandra Strelingera.

Ďakujeme, pán Strelinger!

Mišo Suchý
fotograf, filmár 

Syracuse, NY, ugust 2022



20 21fotonoviny 61/22

N E K R O L Ó G

Alexander Strelinger | Bez názvu | 1958

Alexander Strelinger | Siréna | 1957
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M Ú Z E U M  F O T O G R A F I E

PRÍBEH 
FOTOGRAFIE 
Z DEPOZITU 
MÚZEA  
FOTOGRAFIE
Fotografia jazdcov vynárajúcich  
sa z hmly vznikla 
v severovýchodnom Tibete,  
pri fotografovaní náboženského 
rituálu, zasvätenému miestnemu  
horskému božstvu.

Každoročne sa tu konajú výstupy  
na jednotlivé hory – sídla bohov. 
Táto slávnosť má zvláštnu 
atmosféru a kvôli tomu som 
podnikol cestu do tejto odľahlej 
horskej oblasti.

Samotný výstup začína pri východe 
slnka z tábora na úpätí hory, ľudia 
vystupujú pešo alebo na koňoch. 
Aby som stihol zachytiť samotný 
výstup na vrchol hory, vyrazil som 
ešte pred svitaním. Pod vrcholom 
ma dostihli prví jazdci. Urobil 
som niekoľko záberov z tohto 
neopakovateľného zážitku, keď 
sa v úplnom tichu z rannej hmly 

a za šera zrazu vynorili ako nejaké 
prízraky dvaja jazdci, nesúci veľké šípy 
– symbolické ochranné zbrane proti 
zlým démonom a nepriateľom.

Pavol Breier | Tibet (zo súboru Labdze) | 2007 

„Keď si odmyslíte jeho príbeh 
a osobnosť, čo vám ostane? Fotka!“ 
Všetko je o fotografii, to je dôležité, 
spomína na slová svojho učiteľa 
fotograf Alan Messer, niekdajší 
asistent Deža Hoffmanna. 
V celovečernom dokumente Dežo 
Hoffmann – fotograf Beatles je však 
dôležitý práve príbeh a osobnosť 
autora ikonických fotografií, ktoré 
vošli do kultúrnej histórie. Filmové 
odkrývanie životných zlomov 
a tvorivej invencie rodáka z Banskej 
Štiavnice, v osudových peripetiách 
ktorého sa zrkadlia dramatické 
zvraty 20. storočia, je dobrodružným 
pátraním s ozvukmi tragédií, 
koreneným humorom i štipkou 
sentimentu. Z čriepkov spomienok 
tých, ktorí s ním absolvovali kus 
spoločnej cesty, vzniká plastický 
obraz muža, ktorý veril v ideály. 
A fotografoval. Nielen Beatles.
„Zabudlo sa na neho, ale to, čo urobil, 
bolo veľmi významné,“ hovorí Eric 
Burdon. Spevák a frontman skupiny 
Eric Burdon and The Animals, 
ktorému Dežo Hoffmann odkrýval 
tajomstvá dobrej fotky. Zabudol 
naňho svet, keďže jeho meno zapadlo 
v prúde dejín. V našich zemepisných 
šírkach ho v čase jeho slávy poznal 

FOTOGRAF,  
KTORÝ VYTŔČAL  
Z DAVU

málokto - s výnimkou organizátorov 
Bratislavskej lýry, ktorým roky 
„dohadzoval“ hviezdy britskej 
hudobnej scény. A dôverne ho poznali 
agenti ŠtB, pozorne sledujúci, kde a s 
kým sa Angličan v Bratislave stretáva.

Režisér Patrik Lančarič vstúpil do 
ambiciózneho projektu producenta 
Patrika Pašša a jeho Trigon Production, 
ktorý vznikal takmer dvanásť rokov, 
takpovediac v druhom polčase. 
Zhováral sa s ľuďmi, ktorí sa pohybovali 
v Hoffmannovej blízkosti. S jeho 
dcérou Dolores a synom Davidom, 
s jeho asistentmi, spolupracovníkmi 
i hudobnými publicistami, aj s tými, 
ktorí stáli pred objektívnom jeho 
fotoaparátu. Intenzívne pátral 
v archívoch, aby sa dozvedel viac 
nielen o vzťahu muža, ktorý na prahu 
päťdesiatky „omladol“ pri stretnutí 
s chlapíkmi z ešte neznámej kapely.  
Ale najmä kvôli tomu, aby z nich 
vytiahol fakty, ktorými zaplnil biele 
miesta v životnom karuseli muža, ktorý 
sa síce narodil na Slovensku, ale osud 
ho zavial ďaleko od rodnej Štiavnice. 

Hravý úvod sa nesie v rytme 
bezprostrednosti „chrobákov“, ako ich 
Hoffmann zaznamenal na 8mm filme. 

V dôverne známych fotografiách 
a rozprávaní Deža aj tých, ktorí 
boli pri tom, ožíva príbeh o vzťahu 
renomovaného fotografa a štvorlístka 
z Liverpoolu, ktorý si podmanil svet. 
Lennonova arogancia pretrhne niť 
úspešnej spolupráce aj priateľstva. 
A hravosť striedajú vážnejšie akordy. 

Kto bol Dežo Hoffmann? Kde sa 
vzal? Prečo nepoznal svojho otca? 
Čo robil v Prahe? Kadiaľ viedli cesty 
fotografa a filmového reportéra, ktorý 
dokumentoval vojnové šialenstvá? 
Kto mu v Španielsku zachránil krk 
pred obesením? Ako sa dostal do 
Anglicka? Prečo sa stal renomovaným 

fotografom slávnych hercov, 
muzikantov aj popredných osobností 
svojej doby? Akú úlohu zohrala v jeho 
živote krátka, no intenzívna epizóda 
partnerstva s Beatles? Odpovede na 
tieto, aj množstvo ďalších otázok 
vykresľujú portrét osamelého pútnika, 
ktorý si užíval život plnými dúškami, 
hoci mu sudičky nadelili do vienka 
riadnu dávku dramaticky vypätých 
aj trpkých situácií. Invenčný majster 
čiernobielej fotografie dokonale 
ovládal svoje remeslo, zmysel pre 
biznis ale nemal. 

Dobové filmové zábery (niektoré 
vyslovene vzácne), fotografie zo 
starých novín, osobné dokumenty, 
listy, pamätníci, ktorí s pohnutím 
spomínajú na Deža (i svoju mladosť). 
Pulzujúci rytmus strihu dynamizuje 
príbeh, ktorého rozprávačom  
je sám režisér. Možno si mohol  
Patrik Lančarič odpustiť prezentáciu 
seba samého, ale zas na druhej  
strane je to jeho najlepší film.  
Že sú v celovečernom dokumente 
Dežove fotografie Beatles snímavé 
len z kníh a časopisov? A z jedinej 
ich pesničky odznie sotva pár 
sekúnd? Nič to, veď celovečerný 
film Dežo Hoffmann – fotograf 
Beatles nie je „chrobákoch“, ale 
o fotografovi, ktorý vyčnieval z davu. 
O Východoeurópanovi s obrovským 
šarmom. O svojráznom človiečikovi.  
A o fotografii.

Jena Opoldusová 
publicistka

Dezo Hoffmann | Súkromný archív Deža Hoffmanna | TRIGON PRODUCTION

Hlavný rituál prebiehal na vrchole 
hory, kde pútnici zo šípov vytvárali 
akúsi pyramídku, pritom vyhadzovali 
do vzduchu modlitebné vlajočky za 

výkrikov na slávu božstva. Celé to 
už prebiehalo za silného slnečného 
jasu a pestrej farebnosti. Fotografia 
jazdcov v hmle však pre mňa  

najlepšie vystihuje atmosféru,  
ktorú som tam zažil.

Pavol Breier
fotograf a pedagóg
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Predávajú sa vaše fotky v galériách? 
Máte nárok na podiel z predaja
Droit de suite – právo s francúzskym 
názvom patrí k tým menej známym. 
Autorkám a autorom zabezpečuje 
dodatočné odmeny, keď sa ich 
dielo opakovane predáva na trhu 
s umením. Tieto odmeny vám vie 
sprostredkovať práve LITA. Ako to 
funguje?

Droit de suite – dodatočné odmeny 
pre výtvarníkov a fotografov
Droit de suite alebo v slovenčine 
„Právo na odmenu pri ďalšom 
predaji originálu diela výtvarného 
umenia“ je právo autoriek a autorov 
na dodatočnú odmenu, ak sa takéto 
dielo – aj fotografia – ďalej predáva 
na trhu s umením za viac než 100 eur. 
Toto právo zabezpečuje autorkám 
a autorom (alebo ich dedičom) účasť 
na úspechu diela, ktorého cena môže 
na trhu s umením postupne rásť. 

Na aké predaje sa vzťahuje droit de 
suite?
Aby sa mohlo na predaj diela uplatniť 
právo droit de suite, musí spĺňať 
niekoľko podmienok:

O AUTORSKOM PRÁVE  
A FOTOGRAFII S LITA

• Ďalší predaj diela – droit de suite 
sa nevzťahuje na prvopredaj diela, 
kedy autor predáva svoje dielo 
galérii, súkromnej osobe alebo 
obchodníkovi s umením. Vtedy 
totiž autor sám rozhoduje o tom, 
komu a za akú cenu svoje dielo 
predá. Droit de suite sa vzťahuje 
až na nasledujúce predaje, ktoré 
už autor „nemá v rukách“ a dielo 
predáva jeho nový vlastník na trhu 
s umením.

• Predaj na trhu s umením – droit 
de suite sa uplatňuje pri predajoch 
diel, ktoré sprostredkúvajú 
obchodníci s umením – predajné 
galérie, aukčné domy a pod. Nejde 
o predaj medzi súkromnými 
osobami.

• Kúpna cena diela nad 100 eur 
– spodnú hranicu kúpnej ceny, 
od ktorej sa právo droit de suite 
uplatňuje, určuje Autorský zákon. 
Na Slovensku je to cena nad 100 
eur.

• Originál diela – droit de suite 
sa vzťahuje vyslovene na predaj 
originálov diel. Pri niektorých 
typoch umeleckej tvorby je však 
pochopiteľné, že za originál 

diela sa považuje aj viacero 
rozmnožením tohto diela – 
napríklad pri fotografii, kde môže 
autor z jedného záberu „vyvolať“ 
aj viac identických fotiek. Preto 
je v zákone osobitne definovaný 
pojem originál diela. Za ten sa 
považuje aj rozmnoženina diela 
(viac identických fotografií), ak je 
„vyhotovená v obmedzenom počte 
autorom alebo s jeho súhlasom 
a je riadne očíslovaná a podpísaná 
alebo inak označená autorom.“

O aké vysoké odmeny ide?
Odmeny za droit de suite sú v zákone 
zakotvené v presných percentuálnych 
rozsahoch odvíjajúcich sa od kúpnej 
ceny diela. Napríklad pri kúpnej 
cene diela do 3000 eur je to 5%, pri 
kúpnej cene diela vyššej než 3000 eur 
do max. 50 000 eur sú to 4% a pod. 
Výsledná odmena pre autorku alebo 
autora (resp. dedičov) zároveň podľa 
zákona nesmie presiahnuť 12 500 eur. 
V praxi sa tieto odmeny pohybujú 
v desiatkach až v stovkách eur pre 
jednotlivca. 

Ako sa dostanete k odmenám za 
droit de suite?
Tieto odmeny autorkám a autorom 
výtvarných diel zabezpečuje LITA 
ako ich organizácia kolektívnej 
správy práv. Komunikujeme 

s profesionálnymi obchodníkmi 
s umením – s aukčnými 
spoločnosťami, predajňami 
umeleckých diel, starožitníctvami, 
prevádzkovateľmi internetového 
predaja, ktorí majú povinnosť hlásiť 
nám svoje predaje. Na základe 
hlásení predajov vyberieme od 
týchto predajcov autorské odmeny, 
ktoré následne vyplácame autorkám 
a autorom diel alebo ich dedičom.
Kvôli odmenám za droit de suite 
nie je potrebné, aby ste mali s LITA 
uzatvorenú zmluvu o zastupovaní. 
Droit de suite patrí k tým spôsobom 
použitia diel, kde je povinný 
hromadný výkon autorských práv, 
teda výber a vyplácanie odmien 
prostredníctvom organizácií 
kolektívnej správy (OKS), ktorou 
je pre túto oblasť LITA. Zákon 
teda ukladá LITA povinnosť tieto 
odmeny autorom a ich dedičom 
sprostredkovať.

Možno máte v LITA nevyzdvihnuté 
odmeny za droit de suite
V prípade, že sa nám nepodarí 
odmeny za droit de suite vyplatiť 
autorkám a autorom alebo ich 
dedičom hneď, uchovávame ich 
v LITA počas 3 rokov. Občas sa totiž 
stane, že na korektné vyplatenie 
odmien nám chýbajú niektoré údaje 
autoriek a autorov, napr. kontakty 

alebo bankové údaje. V prípade 
dedičov, ktorým droit de suite 
zabezpečuje podiel z predaja diel ešte 
70 rokov po smrti autora, nám často 
chýba dedičské rozhodnutie, ktoré 
potrebujeme k takémuto vyplateniu 
odmien. 

Každoročne preto aktualizujeme 
zoznamy s nevyzdvihnutými 
odmenami, medzi nimi aj zoznam 
s takýmito odmenami za droit de 
suite. Nájdete ho na webe LITA – 
lita.sk/autori-s-nevyzdvihnutymi-
odmenami (sekcia Odmeny za droit 
de suite). Ak v zozname nájdete svoje 
meno alebo meno autora diel, po 
ktorom ste dedili, kontaktujte naše 
dokumentačné oddelenie na adrese 
dokumentacne@lita.sk, aby sme vám 
mohli vyplatiť vaše odmeny. 

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.

FOTOGRAFICKÉ DENNÉ 
TÁBORY PRE DETI 2022

ZONER HRAVO A KREATÍVNE

Dátum: 02.10.2022
Počet účastníkov: 5
Cena: 90 eur
Tento praktický kurz je zameraný 
na najpodstatnejšie funkcie 
a možnosti programu Zoner Photo 
Studio X. Pokiaľ už s ZPS pracujete, 
máte možnosť si na tomto kurze 
základy upevniť a objaviť i nové 
možnosti tohto programu pre správu 
a spracovanie fotografií. Pokiaľ nie, 
môžete si jeho skúšobnú verziu 
stiahnuť. Programu sa budeme 
venovať kompletne, preberieme  
preto správu i úpravy fotografií.

FOTOGRAFICKÝ KURZ  
S BORISOM NÉMETHOM 

PORTRÉT INŠPIROVANÝ 
REMBRANDTOM

Dátum: 08.10.2022
Počet účastníkov: 5
Cena: 120 eur
Ponorte sa do sveta maliara 
Rembrandta s fotografom Borisom 
Némethom. Spoznajte históriu 
umelca, ktorý formoval naše samotné 
vnímanie svetla, a do obdobia, 
ktoré ho ovplyvnilo. Naučíte sa ako 
aplikovať jeho maliarske umenie  
do súčasnej portrétnej fotografie.

FOTOGRAFICKÉ KURZY  
S KAMILOM VARGOM 

PORTRÉT V ATELIÉRI

Dátum: 01.10.2022
Počet účastníkov: 5
Cena: 90 eur
Portrétnej fotografii sa budeme 
venovať v celej jej šírke. Úvodom si 
v prednáške povieme o pravidlách 
pri fotografovaní portrétu, pretože 
chýb, ktoré v tejto disciplíne môžete 
urobiť je skutočne veľa. Ale tiež 
ako pracovať zo svetlami v ateliéri. 
Kedy použiť tvrdé svetlo a kedy 
mäkké? Z akého smeru? V akých 
pomeroch? V praktickej časti si 
ukážeme nasvietenie obvyklé pri 
fotografovaní rodinnej fotografie 
alebo napríklad u oficiálneho 
portrétu. Potom prejdeme všetky 
svetelné kánony ako Rembrandt 
lighting, Butterfly lighting, Low 
key, High key. Nezabudneme ani 
na experimentálnejšie prístupy pri 
fotografovaní portrétu v ateliéri.

Na tomto kurze dostanete 
odpovede na všetky svoje otázky 
od profesionálneho fotografa so 
40-ročnou praxou a nafotografujete 
nádherné fotografie s našou 
krásnou modelkou.

ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE 
PRE ZAČIATOČNÍKOV

Termín: október – december 2022, 
začíname prvý októbrový týždeň 
(spolu 12 stretnutí,  
od 18.00 do 20.00)
Cena: 300 eur
Na kurze si definujeme základné 
pojmy a princípy z fotografickej 
praxe – zloženie fotoaparátu, 
clona, čas, filtre a doplnkový 
materiál. Vysvetlíme si postupy 
pri fotografovaní krajiny, portrétu 
a zátišia. Po kurze budete dokonale 
ovládať manuálne nastavenie  
svojho fotoaparátu.

DETSKÝ FOTOGRAFICKÝ 
KRÚŽOK POČAS ŠKOLSKÉHO 
ROKA 2022/2023

Aj v školskom roku 2022/2023 
plánujeme otvoriť detský 
fotografický krúžok. Uskutočňuje 
sa vždy raz do týždňa v priestoroch 
Stredoeurópskeho domu fotografie 
na 3. poschodí. Začíname prvý 
októbrový týždeň, ale deti sa môžu, 
ak je voľné miesto, pridať aj počas 
školského roka.

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

Kultúrno-turistické centrum
Hájovňa

12.11. – 2012.2022
Natália Dominiková: Ostať v kontakte

28.12.2022 – 30.1.2023
koniec sezóny OTVÁRAME:
Alan Hyža, Zuzana Pustaiová, 
Stanislav Piatrik, Eszter Asszonyi

BRATISLAVA

Múzeum fotografie
Prepoštská 4

do 22.12.2022
Miloš Dohnány: V meste
kurátorka: Silvia Čúzyová

do 22.12.2022
Z depozitu Múzea fotografie
kurátor: Martin Kleibl 

Škola umeleckého priemyslu 
Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11

26.10. – 30.11.2022
Oliver Peržela: ONO, ONY, ONI

Slovak Press Photo 
Ventúrska 9

Hviezdoslavovo námestie
do 31.10.2022 
11. ročník Slovak Press Photo

Slovenská výtvarná únia
Dostojevského rad 2 

Tibor Borský: Vtedy a tam
kurátorka : Silvia Čuzyová

Slovenská výtvarná únia
Dostojevského rad 2 (plot)

do 31.10.2022
Bratislava – zlaté 60-te
kurátori: Romana Halgošová, 
Václav Macek

2.11. – 31.12.2022
Pavel Meluš: Výber z diela
kurátor: Boris Meluš

Stredoeurópsky dom fotografie
Prepoštská 4

Galéria Martina Martinčeka

5. – 30.10.2022 
Pavol Janek
kurátorka: Jena Šimková

1. 11. – 22.12.2022
Jouko Lehtola (FIN)
kurátorka: 

K A L E N D Á R I U M

KALENDÁRIUM

PHOTO: PETROS EFSTATHIADIS

4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP4 - 18 NOV 2022 / OD DUNAJ / NAM. SNP

Galéria Profil

5. – 30.10.2022
Peter Šramek (CAN ) 

1.11. – 22.12.2022
Antonín Kratochvíl (ČR): 
Z očí do očí 1
kurátorka: Pavlína Vogelová

Umelecký klub Studňa
Prepoštská 4

1.11. – 10.1.2023
Diskodrom 1989
kurátorka: Štěpánka Bieleszová

Staromestské kultúrne centrum
Pistoriho palác
Štefánikova 25

5. – 30.11.2022
Tvárou v tvár (ČR)
Inštitút tvorivej fotografie, Opava
kurátor: Vladimír Birgus

Inštitút Liszta
Maďarské kultúrne centrum
Štefánikova 1

4. – 30.11.2022
Martin Munkácsi: 
Fotografie vytvorené pohybom 
a dynamikou
kurátor: Péter Baki

Zoya gallery
Ventúrska 1

2. – 30.11.2022
Na sever! (DK,SE,FI)
kurátori: Lois Lammerhuber, 
Florence Drouet

Open Gallery
Baštová 5

4. – 30.11.2022
Štastný stesk
Ateliér reklamnej fotografie, Zlín 
kurátorka: Lucia L. Fišerová

Poľský inštitút
Nám. SNP 27

5. – 30.11.2022
Michal Szalast: Albíni
kurátor: Vladimír Birgus

České centrum
Prepoštská 6

1. – 30.11.2022
Antonín Kratochvíl (ČR): 
Z očí do očí 2
kurátorka: Pavlína Vogelová

Francúzsky inštitút
Sedlárska 7

28.10. – 30.11.2022
Martin Kollár. Provisional 
Arrangement

Galéria F7
Františkánske nám

4. – 30.11.2022
Silvie Malková (ČR), Jana Butzke 
(ČR): Situla arcanum
kurátorka: Eva Hodek

Galéria mesta Bratislavy 
Panská ul.

2.11. 2022 – 30.1.2023
Erwin Wurm (AT): 
Umelec prosiaci o milosť
kurátor: Aurel Hrabušický

2.11. 2022 – 30.1.2023
Martin Kollár (SK), 
Martin Štrba (SK/CZ), 
Ester Sabik (SK): Tekuté piesky
kurátorka: Anna Vartecká

Bulharský kultúrny inštitút
Jesenského 129

3. – 30.11.2022
Denislav Stoychev: Mileniáli 
v Bulharsku 2010 – 2016

Danubiana
Múzeum moderného umenia
Vodné dielo Čuňovo

29.10.2022 – 29.1.2023
Hommage á Marian Varga
Marán Varga vo fotografiách 
česko-slovenských autorov
kurátori: Martin Marenčin, 
Jana Vargová

Dom umneia
nám SNP ?,

2. – 30.11.2022
Christine de Grancy (AT)
kurátor: Lois Lammerhuber

Gian Butturini (IT)Stavať 
sa prosi neprávosti 
kurátorka: Gigliola Foschi

Nick Brandt (USA)
kurátor: Lois Lammerhuber

Rakúske kultúrne fórum
Hodžovo nám. 1

4. – 30.11.2022
Georg Sailer: 
Hodvábna polárna cesta
kurátor: Thomas Licek

Univerzitná knižnica
Výstavná sieň 
Michalská 

Juraj Mravec: Vojna na Ukrajine
kurátorka: Bohunka Koklesová

DOLNÝ KUBÍN

Oravská galéria
Župný dom
Hviezdoslavovo námestie

13.10.2022 – 8.1.2023
Pavol Kajan: Mimézis
kurátorka: Katarína Matušková

KOŠICE

Verejná knižnica Jána Bocatia
Hviezdoslavova 5

do 17.10.2022
Peter Korček: Tváře české 
krajanské komunity

Kulturfabrik
Galéria Tabačka
Gorkého 2

6. – 30.10.2022
Tibor Czitó (HU): Skúšal som 
spomínať, ale spomienky mi unikali
kurátori: Dominika Moravčíková, 
Samuel Velebný

PREŠOV

Krajská galéria
Hlavná 51

6.10. 2022 – 15.1.2023
Anton Baša: Ticho
kurátor:Miro Procházka

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46

do 6.11.2022
Robo Kočan: Príbehy v depozitároch
kurátorka: Lucia Benická

TRENČÍN

Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27

28.10.2022 – 28.1.2023
Radovan Stoklasa: Fotografie
kurátori: Peter Marek, 
Veronika Marek Markovičová

ŽILINA 

Považská galéria umenia
M. R. Štefánika 996

do 5.11.2022
Monika a Ľubo Stacho: 
Sakrálne príbehy
kurátori: Peter salner, Peter Megyesi


