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Sme.sk | Žilina | Zaujímavosti | Kellyho chlapci opäť fašiangujú v Budatíne  v tejto sekcii v celom SME 

ŽILINA. Počas tradičných fašiangových osláv žilinského Carnevalu Slovakia  bude
výstavný priestor Areálu Budatínskeho hradu opätovne hostiť tvorbu regionálnych
fotografov na výstave pod názvom Kelly and his carneval boys.

Autorom projektu, ktorý dokumentuje momenty festivalu masiek je Ivan Kelly
Köhler. Zároveň je aj tútor celého Carnevalu Slovakia „Fenomén fašiangov patrí
okrem jazzu k mojim najmilším oblastiam, venujem sa im takmer 40 rokov. Pre
mňa ako fotografa je to téma, ktorej sa ani teraz neviem dostatočne nabažiť.
Zároveň tak vznikla jedinečná príležitosť pre žilinskú fotografickú komunitu
verejne vyjadriť svoje pocity z karnevalovej atmosféry podujatia, " uviedol Ivan
Köhler.

Podľa Ivana Köhlera hlavným cieľom tradície fašiangových fotografických výstav je
zapojenie sa a prezentácia tvorby vždy iných autorov z dôvodu rozmanitosti
žánrov, ale najmä z dôvodu objektívneho pohľadu na Carneval Slovakia ako taký.
„Pri jubilejnom desiatom ročníku sa plánuje spoločná reprezentačná výstava
účinkujúcich fotografov a vydanie exkluzívnych publikácii so spomínanou
tematikou," vyslovila Adriana Brziaková z Považského múzea v Žiline.

Kelly a jeho chlapci predstavili svoje fotografie na výstave aj minulý rok. FOTO:
KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ

Tento rok Kellyho karnevalovú družinu tvoria žilinskí fotografi Ladislav Čierny,
Milan Kosec a Cyril Králik.

„Téma masiek ma inšpiruje viac ako päť rokov. Fašiangový sprievod v Žiline mám
zdokumentovaný najmä za  posledné  tri roky jeho existencie, a to v rozsahu do
tisíc fotografií. Verím, že moje fotografie oslovia predovšetkým moderného diváka
svojim osobitým  výtvarným stvárnením  maškár, kde  využívam najmä 
manipuláciu s obrazom. Carneval Slovakia, na rozdiel od podobných zahraničných
podujatí ma fascinuje tým, že čerpá z pokladnice folklórnych tradícií Slovákov, v 

Takto vyzerali fašiangy v Budatíne minulý rok.

Foto: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ
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rýdzej podobe, zatiaľ nedeformovanej konzumnými a komerčnými vplyvmi,"
povedal Ladislav Čierny, jeden z tohoročných vystavujúcich autorov.

Vernisáž výstavy Kelly and his carneval boys bude v stredu 10. februára v Areáli
Budatínskeho hradu o 17.00 h. Sprievodný programom bude pravá fašiangová
zábava za prítomnosti regionálnych fašiangových maškár. Výstava potrvá do 1.
marca 2010.
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