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Trnavský samosprávny kraj • Trnavské osvetové stredisko
Mesto Trnava • Západoslovenské múzeum v Trnave

48. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografi ckej tvorby
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2018

22. 3. – 20. 5. 2018
Západoslovenské múzeum v Trnave

lea pestún • jesenná kráska
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 Aktuálny ročník Trnavského objektívu bol pre mňa tak trochu prekvapením. Absentovali niektoré známe mená 
a objavili sa nové, čo však v konečnom dôsledku nebolo na úkor kvality predložených prác. To svedčí o širokej základni 
autorov venujúcich sa fotografi i. Zdá sa, že niektorí autori proste potrebujú na svoje témy čas, alebo téma musí dozrieť. 
Niekedy aj taká tvorivá prestávka príde vhod. 
Porota sa pri svojom hodnotení ako obvykle zamerala na práce autorov, ktorí vo svojej tvorbe určitú tému rozpracovávajú 
formou cyklov a sérií fotografi í, alebo sa téme venujú programovo. Samozrejmosťou musí byť však kvalita fotografi í. Pri  
takýchto prácach platí, že to nieje „jenom takové pofotografovávání“ akoby povedal prof. Šmok z pražskej FAMU. I keď 
nie je vylúčené, že i v takom prípade vznikne dobrá fotografi a. Niekoľko takých je možné nájsť aj v tohtoročnej kolekcii. 
V konečnom dôsledku aj v tomto je fotografi a špecifi cká – ak sa nachádzate v správnom čase na správnom mieste, môže 
vzniknúť výnimočná fotografi a. Avšak nepredpokladám, že by niekto vlastnil v aute policajnú vysielačku, ako svojho času 
americký fotograf Weegee a často bol skôr na mieste činu ako polícia, len preto, aby vytvoril autentické zábery.
 Minulý ročník bol výnimočný z hľadiska mladých autorov do 21 rokov. To sa tento rok bohužiaľ, nezopakovalo, 
ale i napriek tomu môžeme obdivovať výborné práce Lenky Janíčkovej. Téma mesta a jeho obyvateľov, dá sa povedať, 
už tradične rezonuje v jej čiernobielych fotografi ách v sérii „Komunita v spoločnosti“. Vo farebnej fotografi i sa venuje 
prvkom mestskej architektúry v sérii „Industrial v monochrome“, alebo interiérom so stopami ľudskej prítomnosti v sérii 
„Nepovolaným vstup zakázaný“. Jakub Benko prináša čiernobiele portréty starých ľudí a Nikola Kunzová vo svojich trochu 
temných fotografi ách zobrazuje atmosféru klubov a herní.  
 V kategórii nad 21 rokov tento rok vynikla svojimi prácami Veronika Bahnová. V kompozične čistých diptychoch 
cyklu „Párovanie...“ hľadá paralely vo výtvoroch človeka a prírody. V súbore „Dynamika Trnavského korza“ zobrazuje 
ľudí na „kolieskach“  v meste a výstižne to dotvára čiastočnou neostrosťou. Jej farebné fotografi e  polí v súbore „Farby 
chlebových polí“ si s ničím nezadajú s prácami nestora tohto druhu fotografi e Franka Fontanu. Výbornými prácami
sa prezentuje Marián Bašnák. Smútok cítiť z jeho fotografi í koncentračného tábora v sérii „Memento“ a tiež nostalgiu 
za starými časmi v jeho fotografi ách ošumelých ulíc nemenovaného starého mesta  v sérii „Potulky“. Vizuálne pôsobivé 
fotografi e predkladá Alexander Daniš vo svojich takmer monochromatických prácach abstrahujúcich určité predmety 
alebo výjavy. Mesto a život ľudí v ňom si všíma viac autorov. Viliam Procházka sa venuje Trnavskému jarmoku a tiež 
momentom, výjavom z mesta, alebo z niektorých spoločenských udalostí, ktoré často ani nepostrehneme, ale bystrému 
oku fotografa neuniknú. Mesto, život v ňom a reklama, ktorá nás prenasleduje na každom kroku. To sú fotografi e Jána 
Ševečka, ktorý už tradične rozpracováva svoju tému mesta a ľudí v ňom. Tentoraz vo svojom cykle „Reklama“ konfrontuje 
ľudí so všadeprítomnou reklamou. Aké dôležité je byť v správnom ročnom období na správnom mieste a zároveň
i v správnej dennej dobe je vidieť v súbore „Čarovné Toskánsko“ od Milana Marôneka. Vyžaduje to od autora poznať 
danú lokalitu v rôznych ročných obdobiach, pri rôznom dennom svetle a vedieť vybrať ten najvhodnejší čas na vytvorenie 
záberu. Keďže predpokladám, že všetko toto nebolo autorovi k dispozícii, možno konštatovať, že len autorove schopnosti 
vyhodnotiť situáciu, umožnili vzniknúť takýmto fotografi ám.  Málo frekventovanú fotografi u aktu prináša Róbert Cipár. 
Jemná inscenácia, šerosvit, trochu teatrálnosti. To sú atribúty, ktoré prehovárajú z jeho fotografi í. Cítiť v nich odkaz na 
starých majstrov maľby z obdobia baroka, romantizmu či secesie.
 Multimediálne prezentácie boli tento rok zastúpené v menšej miere. Výraznejšie zapôsobili dve práce. Ernest 
Koppon vo svojej práci so sociálnym podtextom s názvom „Bieli cigáni“ prezentuje zaniknutú osadu kdesi na Slovensku. 
Hmla a noc v meste – to sú atribúty, ktoré dali vzniknúť  poetickým záberom z Trnavy v prezentácii „Tranquility“ od Milana 
Marôneka.
 V hodnotení tohto ročníka možno konštatovať, že podobne ako po minulé ročníky sa autori vo väčšej miere 
venujú výtvarnej fotografi i. Avšak mal som dojem, že ten pomer k dokumentárnej a reportážnej fotografi i nebol až taký 
výrazný. Objavilo sa viac prác zo športových podujatí, reportáže z hudobných koncertov alebo z ďalekých ciest. Pestrosť 
žánrov tohto ročníka bola očividná, čo je myslím veľmi pozitívne. Ja by som na záver zaželal autorom - či už budú 
zobrazovať svoj vnútorný svet, alebo ten vonkajší  - dobré svetlo, cit a kus toho fotografi ckého šťastia pri ďalšej tvorbe. 
        

Pavel Pecha                                                                                       
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ODBORNÁ POROTA

Predseda poroty
Mgr. Pavel Pecha, umelecký fotograf 
Členovia poroty
Mgr. František Tomík, umelecký fotograf
Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf
a vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Roman Pavlovič, umelecký fotograf
Tajomníčka Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS

OCENENIA

I. SKUPINA – autori do 16 rokov

• Čiernobiela fotografi a
ocenenie neudelené

• Farebná fotografi a
Čestné uznanie
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za farebné foto-
grafi e „Zimná záhrada“ a „Jesenná kráska“ 

II. SKUPINA – autori od 16 do 21 rokov

• Čiernobiela fotografi a
Cena
Lenka Janíčková, Trnava • súbor fotografi í „Komunita v spoloč-
nosti“
Čestné uznanie
Jakub Benko, Trnava  • za fotografi e „Humans of totality“

• Farebná fotografi a
1.cena
Lenka Janíčková, Trnava  • za súbory fotografi í „Industrial v 
monochrome“ a „Nepovolaným vstup zakázaný“
Čestné uznanie
Nikola Kunzová, Veľké Orvište • za súbor fotografi í

III. SKUPINA – autori nad 21 rokov

• Čiernobiela fotografi a
1.cena
Veronika Bahnová, Smolenice • za súbory fotografi í 
„Párovanie: Architektúra prírodná verzus Architektúra umelá“ 
a „Dynamika Trnavského korza“
2.cena 
Marián Bašnák, Chtelnica  • za súbory fotografi í „Memento“ 
a „Potulky“
3.cena
Viliam Procházka, Trnava - Modranka • za súbor fotografi í 
„Momenty“ a predložené fotografi e
Čestné uznania
Vladimír Chrenko, Trnava • za fotografi e „Signum“
Ernest Koppon, Vrbové  • za predložené fotografi e
Jana Petríková, Cífer • za fotografi e „Jana“ a „Strážca“

• Farebná fotografi a
5 cien bez určenia poradia
Veronika Bahnová, Smolenice • za súbory fotografi í
„Príbehy ľadového lesa“ a „Farby chlebových polí“
Róbert Cipár, Trnava  • za súbory fotografi í „Žena“,
„Intimita“ a „Mystery“
Alexander Daniš, Cífer • za predložené fotografi e
Milan Marônek, Trnava • za súbor fotografi í „Čarovné 
Toskánsko“
Ján Ševeček, Trnava • za súbor fotografi í „Reklama“
Čestné uznania
Ján Baracka, Rakovice •za fotografi e „Penzión Manor“,
„V balóne“ a „Záhradná architektúra“
František Debre, Piešťany  • za predložené fotografi e
Ján Galo, Piešťany •  za fotografi e „Vo fontáne“ a „Užovka 
obojková“
Vojtech Hank, Veľké Orvište  • za predložené fotografi e
Marta Chrenková, Trnava • súbory fotografi í „Geometria 
svetla“ a „Z očí do očí“
Miroslav Jankovič, Trnava • za súbor fotografi í
„Spoznávanie Srí Lanky“

• Multimediálna prezentácia fotografi í
2 ceny bez určenia poradia
Ernest Koppon, Vrbové • za prezentáciu „Bieli cigáni“
Milan Marônek, Trnava • za prezentáciu „Tranquility“

Do 48. ročníka regionálnej súťažnej výstavy Trnavský objektív 2018 sa zapojilo 46 autorov a zaslali 394 fotografi í
a 7 multimediálnych prezentácií. Z celkového počtu fotografi í bolo 141 čiernobielych a 253 farebných fotografi í.
Odborná porota vybrala do výstavnej kolekcie 258 fotografi í od 45 autorov.
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lenka janíčková • industrial v monochrome
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veronika bahnová • farby chlebových polí
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ján baracka • záhradná architektúra
františek debre  • idú ťavy 
  • obora vodných byvolov
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marta chrenková • geometria svetlamilan marônek • čarovné toskánsko
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veronika bahnová • párovanie: architektúra prírodná verzus architektúra umelá
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vladimír chrenko • signum
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lenka janíčková • komunita v spoločnosti
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vivililiamam pprororo hhchcházázá kaka •• nneddedeľeľeľaa

viililiamam pprorochcházázka •• sstrettetnunun titie e e sss chchchekekekkmememenenenenevovovommmm



14

marián bašnák • potulky
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jakub benko • humans of totalityjakub benko • humans of totality jana petríková • jana • strážcaj t ík á jana • strážca
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nikola kunzová • večerné stratégie • tajomstvo šťastia je sloboda

vovovovovovovovovovoovovovovovovv jtjtjjtjtjtjtjtjtjttjjtjtjttttj ecececececececececececececeecccch hhhh hh hhhh hh h hhhhh hahahahh nknknk • sstet ven bernstein
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ján galo • vo fontánejá l • f tá
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miroslav jankovič • blízki vzdialení
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ján ševeček • reklamajá š č k kl
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alexander daniš • úlet 

ján baracka • penzión manor alexander daniš • vidlička
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Zoznam vystavujúcich autorov

I.skupina (autori do 16 rokov)

Čiernobiela fotografi a
Tomáš Čechvala, Drahovce • Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

Farebná fotografi a
Tomáš Čechvala, Drahovce • Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

II. skupina (autori od 16 do 21 rokov)

Čiernobiela fotografi a
Jakub Benko, Trnava • Dominika Bočková, Trnava – Modranka • Lenka Janíčková, Trnava
Farebná fotografi a
Lenka Janíčková, Trnava • Michael Janota, Trakovice • Nikola Kunzová, Veľké Orvište 

III. skupina (autori nad 21 rokov)

Čiernobiela fotografi a
PhDr. Veronika Bahnová, CSc., Smolenice • Ing. Ján Baracka, Rakovice • Marián Bašnák, Chtelnica • Miloš Berec, 
Hlohovec • Mgr. Katarína Bočková, Bohdanovce nad Trnavou • Ing. Michal Dado, Trnava • Alexander Daniš, Cífer
• Ján Galo, Piešťany  • Lucia Hausknechtová, Hlohovec • Mirka Chamrazová, Banka • Ing. Matej Chrenko, Hlohovec 
• Ing. Vladimír Chrenko, Trnava • Ing. Marta Chrenková, Trnava • Peter Jankovič, Trnava • Kvetoslav Kollár, 
Trnava • Ing. Ernest Koppon, Vrbové  • Ing. Miloš Mosný, Trnava • Martin Ondko, Piešťany • Mgr. Jana Petríková, 
Cífer • Viliam Procházka, Trnava – Modranka  • Roman Tibenský, Piešťany 

Farebná fotografi a
Mgr. Lenka Adamčíková – Kostolanská, Trnava • Ing. Gabriela Áčová, Trnava • PhDr. Veronika Bahnová, CSc., 
Smolenice  • Marián Bašnák, Chtelnica • Ing. Ján Baracka, Rakovice • Miloš Berec, Hlohovec • Ing. Róbert Cipár, 
Trnava • Ing. Michal Dado, Trnava • Alexander Daniš, Cífer • Ing. František Debre, PhD., Piešťany • Rudolf Federič, 
Zavar • Ján Galo, Piešťany • Mgr. Mária Haladová, Trnava •  Ing. Vojtech Hank, Veľké Orvište • Mirka Chamrazová, 
Banka • Ing. Matej Chrenko, Hlohovec • Ing. Vladimír Chrenko, Trnava • Ing. Marta Chrenková, Trnava • Miroslav 
Jankovič, Trnava • Gabriela Jursová, Boleráz  • Ing. Ernest Koppon, Vrbové • Ing. Karol Križan, Trnava • Vladimír 
Lužinský, Chtelnica • Prof. Ing. Milan Marônek, PhD., Trnava • Martin Ondko, Piešťany • Mgr. Jana Petríková, Cífer 
• Viliam Procházka, Trnava – Modranka • Zlatica Roy, Trnava • Lenka Slováková, Trnava • Ján Ševeček, Trnava
• Roman Tibenský, Piešťany • MUDr. František Uhrovič, Boleráz 

Multimediálna prezentácia fotografi í
Mgr. Peter Babka, Biely Kostol • Ing. Matej Chrenko, Hlohovec • Ing. Ernest Koppon, Vrbové • Miroslav Jankovič, 
Trnava  • Prof. Ing. Milan Marônek, PhD., Trnava • Ján Ševeček, Trnava 

Hosť výstavy
Blažej Vittek, Trnava
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Podujatie podporili

Organizátori

ZF Slovakia, a. s. Trnava

Mediálny partner
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