názov:

spev sveta

názov:

tekuté perly

názov:

hmlistý deň

názov:

dievčatko s bicyklom

autor:
technika:

Jan Hrubý
klasická čiernobiela zväčšenina
na bromostriebornom papieri

autor:
technika:

Milan Svatoň
klasická čiernobiela zväčšenina
na bromostriebornom papieri

autor:
technika:

Juraj Tomík
dierkový fotoaparát Pinhola,
kontaktná kópia z negatívu

autor:
technika:

Anka Ľuptáková
dierkový fotoaparát Pinhola,
kontaktná kópia z negatívu

popis:

fascinujúci prírodný motív - kopce, hory a
voda v nich sa vracia sama k sebe, voda je tu
v stálom pohybe a svetlo k nej prichádza v
tisícorakých podobách keď pozorujeme a
obdivujeme jej čírosť, hravosť, jas a
podmaňujúcu sviežosť

popis:

perlový náhrdelník na hrudi neznámej
...perly sa rozsypali ...zrodilo sa to samo
...záber je tu, pretože sa to stalo ...a aby sa to
stalo sa nič neurobilo - okrem toho, že sa
nakomponovalo, zaostrilo, nameralo svetlo,
zadržal dych a potom stlačila spúšť ....
fotoaparátu

popis:

nádherná krivka odumretého stromu vo
vode naviguje pohľad priamo ku hlavnej
horizontálnej kompozičnej línii obzoru
umiestneného v hornej tretine záberu,
zádumčivá hmlistá atmosféra, do neba
čnejúci žeriav v prístave, z ďiaľky doliehajúci
zvuk lodných sirén nás vábia vôňou ďiaľok

popis:

skvelé miesto na periférii, modrá predmestská obloha s plávajúcimi obláčikmi, veselé
dievčatko s bicyklíkom, ktorý dostalo na
narodeniny, sa nebojácne vydáva za novým
a nepoznaným dobrodružstvom

názov:

splynutie

názov:

splynutie

názov:

na Dunajskom ramene

názov:

stratené stopy v snehu

autor:
technika:

Roman hajnala
snímok zhotoveny veľkoformátovou
kamerou, kontakt na bromostriebornom
papieri zhotoveny litografickou technikou,
kde je umením odhadnúť moment
prerušenia vyvolávania tak, aby požadovaná
atmosféra zátišia bola podľa predstáv autora

autor:
technika:

Jan Hrubý
klasická čiernobiela zväčšenina
na bromostriebornom papieri

autor:
technika:

autor:
technika:

popis:

nosnou myšlienkou fotografie bolo
vyobraziť ticho a kľud mystického miesta,
dynamiku bizarných tvarov vytvorených
vodou v tuhom skupenstve a priebeh
troch škár ňou vytvorených v tvaroch
všeličo pripomínajúcich

Michal Kurota
záber vyhotovaný veľkoformátovou
kamerou Magnola, fotografia je spracovaná
kontaktom na bromostrieborný papier
pomocou bromolejovej techniky, čo je stará
technika objavená roku 1907

Roman Hajnala
snímok zhotovený veľkoformátovou
kamerou, kontakt na bromostriebornom
papieri litografickou technikou, výber
určitého fotografického papieru umožňuje
vytvárať príjemné teplé tóny a v procese
vyvolávania zmäkčiť oblasti stredných tónov

popis:

autor naplnil svoj zámer tak, aby
kompozične dominovala silueta stromov
previsnutých nad hladinu dunajského
ramena, pričom nahnutý strom umiestnil s
citom priamo do stredu snímku a vyplnil
ním celý záber

popis:

zjednodušený prepis vizuálneho vnemu
prežitého strastiplným hľadaním
uniknuvších a pravdepodobne už nikdy
nenájditeľných stôp minulosti v neskorozimnom snehu

popis:

dve rozličné substancie -ľahkosť a ťažoba
vyobrazené vzťahom kameňa a vtáčieho
pierka v harmonickom súzvuku podfarbené zadnym difúznym svetlom

názov:

tichá púť

názov:

samota

názov:

stromy v kruhu

názov:

zátišie 2+1

autor:
technika:

Juraj Tomík
snímok zhotovený veľkoformátovou kamerou,
zväčšenina na bromostriebornom papieri
litografickou technikou, pričom výber určitého
fotografického papieru umožnil zvýrazniť
príjemné teplé tóny a tak v procese vyvolávania
zmäkčiť oblasti stredných tónov

autor:
technika:

Michal Kurota
záber vyhotovaný dierkovou kamerou Pinhola
vlastnej výroby, fotografia je spracovaná
kontaktom na fotografický papier pomocou
bromolejovej techniky, čo je stará technika
objavená roku 1907

autor:
technika:

miloš Mráz
klasická čiernobiela zväčšenina na
bromostriebornom papieri, fotografované
kinofilmovou zrkadlovkou s objektívom tzv.
rybie oko vytvárajúcim kruhový výrez
snímanej skutočnosti

autor:
technika:

Pavel Herzog
veľkoformátový snímok zhotovený kontaktným
kopírovaním na papier, spracovanie obrazu
kyanotypiou, jedna z najstarších historických
techník dávajúca obraz v charakteristickom
tóne Pruskej modrej, konečná úprava
tónovaním zeleným čajom

popis:
monotónne rytmicky sa opakujúce prvky
stĺpikov a bujného stromoradia usmerňujú
pútnika k pevne predsavzatémú cieľu
brániac ho pred nástojčivo dorážajúcimi
pochybnosťami nad sebou samým

vstupný priestor a schodisko v opustenej
školskej budove s nástojčivým odkazom
prítomnej neprítomnosti ľudí a silným
pocitom straty a odcudzenia, ale nenápadný
strom komponovaný v osi záberu poľudšťuje
pohľad do priestoru mestského parku

popis:

popis:

usilovným skúmaním prírodných vzorov v
hľadáčiku kamery spôsobom aby všetky
kompozičné prvky do seba celkove zapadli
autor vytvoril z „bežnej“ scenérie bravúrnym
spôsobom abstraktnú snímku pútavú i
svojím čistým geometrickým poňatím
adjustácie kruhu vo štvorci

popis:

aranžované a exponované v ateliéri, kde
autor skúma vzájomné vzťahy prvkov
samotný proces tvorby výslednej fotografie
kontaktnou technológiou prináša
maximálnu kvalitu obrazu

názov:

stratená vo svete

názov:

siedmy pohľad nahor

názov:

oranžový tanec

autor:
technika:

Šimon Ľupták
výsledná fotografia je zhotovená dvojexpozíciou,
zväčšená na bromostriebornom papieri
litografickou technikou, litografická technika
znamená spracovanie exponovaného
fotografického papieru v litografickej vývojke

autor:
technika:

Ondrej Urban
kontaktná kópia z negatívu 6x4,5cm
vytvorená čiernobielym procesom

autor:
technika:

Radim Příhoda
farebný RA4 proces na fotografickom papieri
pomocou usmerneného filtrovania motívu

popis:

siedme vykreslenie klasického
dievčenského profilu vyjadrujúceho túžbu
prehovoriť a prelomiť to -tak ubíjajúce
dlhotrvajúce mlčanie

popis:

psychedelický náčrt vnútorného
fantazijného farebného sveta plného
bizarných tvarov a línií bláznivo sa víriacich
v žlto-oranžovom opare vzdialenej planéty
snov

popis:

fotografia je plná poézie, hudby, farieb,
tieňov a svetiel, úžasná viacexpozícia
kmeňov a vetiev stromov vytvorila
tajomnú atmosféru nočného večera a
dala vyniknúť zámeru autora, aby do
oblasti svetiel ľahko zastretých a jemne
presvetľujúcich stúpajúcu uličku v opare
vchádzala silueta neznámej postavy

