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... cie om a vá ou 
je umelecká tvorba 
a nie popularita za 
každú cenu.

Michal ilek
Snímky výber z diel L. .

Nedávno sme čitate ov infor-
movali o tom, že bola otvorená 
výstava obrazov s názvom Laco 

ierny - 0  rokov tvorby. Ako 
vnímate túto kultúrnu udalosť 
vy, ako jeho kurátorka
Nechcem, aby tieto riadky vy-
zneli formálne, no na úvod 
si pokladám za česť a  povin-
nosť poďakovať organizáto-
rovi Krajskému kultúrnemu 
stredisku v Žiline a hostiteľovi 
výstavy, ktorým je Žilinský sa-
mosprávny kraj, za vytvorenie 
dôstojných podmienok, aby sa 
takáto, pre nás významná jubi-
lejná výstava 50-ročnej tvorby 
autora, mohla uskutočniť. Spo-
lu s  autorom sme veľmi poc-
tení, že sa vernisáže zúčastnili 
viacerí čelní predstavitelia re-
gi nu, čestní hostia zo Sloven-
ska aj zo zahraničia, a  najmä 
priaznivci vizuálneho umenia 
Laca Čierneho. 

Pre mňa nie je žiadnym pre-
kvapením záujem odborní-
kov aj širokej verejnosti o jeho 
tvorbu. Stačí si pozrieť prierez 
jeho diela, a potom je akýkoľ-
vek komentár zbytočný. Jeho 
fotografické obrazy sú jedi-
nečné, jasne identifikovateľné, 
a to aj medzi tvorbou množstva 
iných fotografov z domova a zo 
sveta.

Dôsledkom toho sa tvor-
ba autora aj táto výstava tešia 
nemalej pozornosti médií, no-
vinárov, televízií a v neposled-
nom rade internetových strá-
nok. 

Laco ierny je jedným z  mála 
foto rafov na Slovensku aj vo 
svete, ktorý sa venuje neob-
vyklej technike  cyber foto-

rafii. Mohli by ste nám pove-
dať, o čo ide
Je to umelecká kreatívna fo-
tografia inšpirovaná digitál-
nymi technol giami súvisia-
cimi s  rozvojom digitálnych 
fotoaparátov, počítačov a  ich 
programového vybavenia. Je 
umeleckým prostriedkom fo-

tografického zobrazenia inak 
nezobraziteľného, v tom je vý-
nimočnosť tejto techniky. Pre 
efektívne uplatnenie tech-
ník fotografickej manipulácie 
s  obrazom dozreli podmienky 
na umeleckú tvorbu využitím 
dodatočných úprav fotografie, 
najmä s nástupom digitálnych 
fotoaparátov a osobných počí-
tačov. Roky 000 až 005 boli 
pre autora obdobím hľadania 
svojského fotografického vide-
nia spôsobom cyber fotografie, 
ktorá sama osebe nepredsta-
vuje výtvarný smer, ale je len 
nástrojom výtvarného vide-
nia pomocou digitálnej techni-
ky. Táto technika je moderným 
štetcom fotografa. V tejto dobe 
vznikli jeho ikonické obrazy 
známe z výstav a médií, ktoré 
boli predobrazom jeho súčas-
nej tvorby.

Ktoré obdobie tvorby autora 
pokladáte za najplodnej ie, 
a prečo  
Po roku 005 autor dozrel nie-
len technicky, a to uchopením 
digitálnych prostriedkov a  ich 
nenásilným začlenením ako 
nástroja tvorby. Cieľavedomo 
sa držal celý život jednej ume-
leckej línie a jasne nasmeroval 
úsilie na vlastný, impresioniz-
mom ovplyvnený moderný di-
gitálny umelecký výraz. V tom-
to období vznikla väčšina jeho 
najlepších obrazov tak, ako Ži-
linčania práce poznajú naprí-
klad zo stálej expozície auto-
ra umiestnenej v  Kultúrnom 
dome v  Žiline-Závodí. O  svo-
jej tvorbe prednášal napríklad 
aj pre zahraničných študen-
tov a členov Rotary Clubu Žili-
na a často hovoril medzi foto-
grafmi. koda pre všetkých, že 
sa Laco Čierny dlhodobo bránil 
širšej publicite, vďaka ktorej by 
jeho dielo poznali aj mimo re-
gi nu Žiliny, kde je už dosta-
točne známy. Som presvedče-
ná, že ako kurátorka jeho diela 
tento stav čo najskôr napravím. 
Je to moja povinnosť voči auto-
rovi, ktorého cieľom a  vášňou 
je umelecká tvorba a nie popu-
larita za každú cenu. 

oto rafie Laca ierneho za-
chytávajú poéziu re i nu Žiliny. 
Súvisí to so zov eobecnenými 
pocitmi neoimpresionistov
Či chceme alebo nie, všetci sme 
súčasťou prírody. K  tomu mu-
síme mať veľkú mieru pokory 
a  rešpektu. Krajiny neoimpre-
sionistov vyjadrujú najmä naj-
hlbšie ľudské pocity harm nie, 
krásy, úcty, obdivu, rešpektu 
a lásky k všetkému, čo nás ob-
klopuje, a od čoho sme závislí. 
Autora inšpiruje a formuje pro-
stredie, v  ktorom žije, vníma 
a  komunikuje. Tým je regi n 
Žiliny. Neznamená to, že sa vy-
hýba iným témam, ako sú ľudia, 
a  zvieratá. Ako majster okam-
žiku a  manipulácie s  obra-
zom zvláda ako fotograf prácu 

bez rozdielu témy, v ateliéri aj 
v  plenéri. Známe sú napríklad 
jeho impresie Benátok, ale aj 
slovenského vidieka, ktoré do-
tiahol do dokonalosti. Zdrojom 
jeho inšpirácie je celý okolitý 
svet vo všetkej zložitosti a jeho 
potreba dešifrovať a  takmer 
vedeckým prístupom odkryť 
skrytú harm niu života, pres-
ne podľa zásad impresionizmu 
platných viac ako sto rokov.

Mnohé z diel autora vyžarujú 
hravosť, optimizmus a  fareb-
nosť a  súčasne majestátnosť 
až monumentalitu. Ako to vní-
mate
Farebná fotografia má vo vše-
obecnosti vyššiu informačnú 
a nie umeleckú hodnotu. Všetci 
poznáme farby teplé (červená) 
a  studené (modrá). Farby vy-
volávajú primárne rôzne poci-
ty a predstavujú viditeľnú časť 
vlnenia svetelného spektra. Fo-
tografiu tvorí jas, kontrast, fa-
rebná sýtosť, odtieň a  spôsob 
umiestnenia týchto prvkov do 
kompozície výsledného ob-
razu. Farby môžu provokovať, 
ukľudňovať a  inak pôsobiť na 
diváka. Preto je pre autora ty-
pické, a  je to jeho cieľ, že vý-
sledný umelecký vnem jeho 
obrazov sa vytvára ako pocit až 
v hlave návštevníka výstavy vo 
forme zrozumiteľnej pre divá-
ka. Musím povedať, že väčšina 
obrazov pôsobí originálne, har-
monicky, dôstojne, majestát-
ne až monumentálne, najmä 
harmonicky bez cudzorodých 
prvkov. Obrazy majú klasickú 
kompozíciu a sú formálne jed-
notné. Vždy je dodržaný prísny 
výtvarný poriadok uznávajúci 
priestor a objem. 

Na vernisáži sme videli novú 
tému autora, a  to fi urálne 
kompozície a akty. Prečo ste sa 
spoločne s autorom rozhodli za-
radiť túto, teoreticky a foto ra-
ficky ve mi náročnú tému, ako 
d ležitú súčasť jubilejnej vý-
stavy, ktorá je prierezom jeho 

0-ročnej tvorby
Vystavovať 50-ročnú tvorbu au-
tora bez znázornenia individu-
ality a  dôstojnej krásy človeka 
by bolo neúplné a  neúprimné. 
Celá hist ria umenia je pretka-
ná znázornením obrazu člove-
ka a  expresiou krásy a  dôstoj-
nosti ženy v ľudskom pokolení. 
Budem citovať už zverejnené 
slová riaditeľky Krajského kul-
túrneho strediska v Žiline Soni 

ehákovej z vernisáže, s ktorý-
mi sa plne stotožňujem a  ne-
mám čo k  tomu viac dodať  
„Novým spracovaním a  ume-
leckým stvárnením sú figurálne 
kompozície a  akty, ktoré Laco 
Čierny avizoval už v roku 0 . 
Pretože táto téma je fotografic-
ky, umelecky a nakoniec aj so-
ciálne veľmi náročná a viac ako 
zložitá, dochádza k  zverejne-
niu prác, ktoré sú umeleckou 
oslavou dôstojnosti, rešpektu, 
vážnosti, krásy a úcty k ženám 
a tejto výstave. 

Treba povedať, že Laco Čier-
ny tematiku zvládol vďaka 
50-ročným skúsenostiam, a  to 
úplne inak, ako sa o  to pokú-
šajú iní, a  to spôsobom neo-
impresionistu, jemu typickým. 

Harmonicky ladené a  nepro-
vokujúce obrazy spracoval ab-
straktne, impresívne, retro, ale 
aj moderne fotograficky. Obra-
zom s čašou vína dokonca ne-
zabudol ako eques – rytier na 
svoj vzťah k vínu.“

M žete uviesť v stručnosti, ako 
autor prezentoval tvorbu  Kde 
autor vystavoval
Žilinský fotograf Laco Čierny 
nie je regionálnemu fotografic-
kému publiku neznámy. Svoj-
ský fotograf, bývalý člen a stály 
priateľ Foto-klubu Obzor, vy-
stavoval aj v rámci fotografické-
ho zoskupenia Lux Collegium 
v  Bratislave a  v  Českej repub-
like, prezentoval svoju tvorbu 
doma a v zahraničí. V roku 0  
vystavoval cyklus talianske Be-
nátky v  Severnom paláci hra-
du Strečno a  súbor venovaný 
čarovnej architektúre Čičmian 
v  Radenovom dome. V  roku 

0 3 sa uskutočnila jeho prelo-
mová autorská výstava impre-
sií v  Sobášnom paláci v  Bytči 
spôsobom, aký sa na Sloven-
sku ani vo svete často nevidí. 
V  roku 0  prekvapil svojich 
priaznivcov kolektívnou výsta-
vou siedmich fotografov, kto-
rí sa rozhodli svoje fotografie 
spoluautorsky s Lacom pretvo-
riť do dimenzie neoimpresio-
nizmu. Súčasne prebiehajúca 
výstava je umeleckým jubileom 
jeho bohatej tvorby. 

Na vernisáži sme sa dozvede-
li, že plánujete vystavovať ob-
razy Laca ierneho v  ratisla-
ve a  v Rakúsku. Ako pod a vás 
vnímajú umenie udia v Rakúsku 
a inde vo svete
Túto otázku dostávam často. 
Umenie podľa mňa nepozná 
hranice. V  zahraničí sa naprí-
klad oceňuje slovenské folkl r-
ne umenie. Ako členská krajina 
Eur pskej únie máme v súčas-
nosti veľa možností prezento-
vať naše slovenské moderné 
fotografické umenie v  kontex-
te kontinuity vývoja eur pske-
ho umenia. Stačí si na internete 
vyhľadať odborné články zame-
rané na súčasné umenie v našej 
epoche, ktorá sa vyučuje nie-
len na svetových univerzitách. 

Som presvedčená, že v  tejto 
oblasti je potrebné zodpoved-
né vzdelávanie a  osveta, pre-
tože to súvisí s  porozumením 
globálnych sociálnych trendov. 
Ja sama mám dlhoročné skú-
senosti z  práce pred kamerou 
v zahraničí. Aj moje skúsenos-
ti sme a autorom spoločne zú-
ročili a  predložili s  úspechom 
výsledky aj návštevníkom tejto 
výstavy. Sama pôsobím v  Bra-
tislave a v Rakúsku, kde je roz-
vinutá kultúra, tradícia umenia 
a je dostatok priestoru na ume-
leckú prezentáciu mimoriadne-
ho diela autora, ktorého som 
kurátorkou. Je mojou milou po-
vinnosťou zodpovedne spravo-
vať dielo Laca Čierneho.

Aké sú va e zámery do budúc-
na  o pripravujete pre priaz-
nivcov vizuálneho umenia a mo-
dernej foto rafie  
Pre záujemcov literatúry je ur-

čená kniha Bytčianske roz-
hovory, kde môže čitateľ vi-
dieť spôsob súčasného videnia 
umelca v  kolekcii čiernobie-
lych impresií a ilustrácií Rene-
sančného paláca v Bytči, ktorá 
bola vydaná koncom roka 0 . 
Okrem toho spolu s autorským 
kolektívom sa plánujem zapo-
jiť do vydania knižnej publiká-
cie zameranej na prierez 50 ro-
kov jeho tvorby. Čoskoro bude 
na internete dostupná webo-
vá stránka autora, ktorá bude 
obsahovať ikony jeho práce aj 
nové diela. Ako jeho kurátorka 
pripravujem aj viaceré výstavy 
na Slovensku a v Rakúsku.

Na záver mi dovoľte pozvať 
záujemcov umenia na jubilej-
nú výstavu Laca Čierneho s ná-
zvom 50 rokov tvorby. Výstava 
je sprístupnená vo foyeri Úra-
du Žilinského samosprávneho 
kraja do 6. marca v pondelok až 
v piatok od .  do 6. hodiny. <

ťdesiat rokov tvorby jedinečného Laca 
ierneho

melecký otogra  adislav ierny v týchto d och vystavuje vo oyeri radu ŽS  prierez svojej ročnej tvorby.  jeho umení sme sa zhovárali 
s kurátorkou výstavy Valériou Lukáčovou. 

áložka Žiliny. Sova sa pozerá.

Chrám sv. Marka v enátkach.


