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Na pol ceste medzi 
reálnym a umeleckým
Jarné	prebúdzanie	prírody	prežíva	každý,	obdivujúc	čoraz	intenzívnejšiu	slnečnú	poetiku.	Radi	
sa	k	jari	vraciame	v	spomienkach	aj	neskôr	v	letiacom	roku.	Aj	pri	pohľade	na	fotografie,	ktoré	
exponoval	vnímavý	fotograf.	Autor	v	trojjedinej	úlohe.	Najprv	reportér,	ktorý	sa	ocitol	uprostred	
vôní	charakteristických	práve	pre	jarné	obdobie.	Keď	je	v	našich	zemepisných	šírkach	plno	zemitej	
vône	s	miernou	korenistou	príchuťou	po	zime	oddýchnutej	pôdy	a	keď	roztúžená	krajina	ponúka	
básnikom	reálie	i	skresľujúci	pohľad	do	exteriérov.	

Text: Laco Hámor | Foto: Ivan Kenéz

PREMENy SLOVENSKEJ KRAJINy
Reportér	však	niekedy	býva	príliš	im-
presionistický,	a	tak	je	zo	spravodaj-
cu	fotografický	publicista.	No	a	kde	
je	analýza,	tam	je	už	iba	krok	k	„zá-
zraku“:	 fotografia	 sa	 mení	 na	 vý-
tvarný,	kompozične	premyslený	ob- 
raz.	Už	nie	je	záznamom,	ale	osob-
nou	výpoveďou	autora.	Ak	zazname-
ná	 kamera	 umeleckú	 výtvarne	 šty- 
lizovanú	 kompozíciu,	 ktorá	 je	 tr- 
valkou,	čo	„prerozpráva“	vášnivé	prí- 
behy	o	nenávisti	 i	 láske	 rodiacej	 sa	

môjho výtvarného ponímania krajinár-
skej fotografie. Nejde iba o reportáž kra-
jiny, o jej živé neustále dynamické pre-
meny,“	vysvetľuje	Kenéz,	pre	ktorého	
zostáva	dlhodobo	„najskúmanejšou“	
krajinou	 Slovensko.	 V	 roku	 2001	
prekvapil	prvou	knihou	Čarovný svet 
Tatier	 (spolu	 s	 I.	 Čomborom).	 Ne-
stor	 slovenskej	 umeleckej	 fotogra-
fie	Karol	Kállay	povedal:	„Už v kni-
he Čarovný svet Tatier a Slovensko – 
Čarovná krajina ste ma presvedčili, že to  
s fotografiou myslíte vážne. Že nemilu-

vo	vysokohorskej	krajine?	Ani	hory	
a	 horské	 masívy	 netreba	 dobýjať,	
skôr	hľadať	 v	nich	ochranu.	 Ivano-
vi	Kenézovi	nestačili	najmenšie	veľ-
hory	 sveta,	 preto	 sa	 ocitol	 na	 stre-
che	sveta.	Po	krátkej	expedícii	vyšla	
fotografická	publikácia	Svet Himalá-
jí,	ktorú	zostavil	Karol	Kállay	(spolu	
s	 I.	 Čomborom,	 A.	 Hrubjakom).	
Bola	 to	 skúsenosť,	 neporovnateľná	
s	exponovaním	snímok	v	našej	kra-
jine.	„Príroda Slovenska, jej neopísateľ-
né metamorfózy zostávajú nosnou témou 
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jete len Tatry, ale že kdesi vo vašom srd-
ci je strašne veľa miesta pre krásnu fo-
tografiu, ktorá nie je iba opisom skutoč-
nosti, nie je náhradou, ani kópiou, ale 
skutočnosťou, ktorá hovorí sama za seba. 
Jej vnútorný život je jej ospravedlnením, 
lebo sa dotýka koreňa veci. Milujete fo-
tografiu tak, ako milujete hory aj ľudí.“

VáŠEň, SMÚTOK AJ RADOSŤ
Zatiaľ	 posledná	 kniha	 Slovensko – 
Čarovná krajina	 (spolu	 s	 I.	Čombo-
rom)	 je	 tou	 povestnou	 čerešničkou	
na	torte.	Rodák	z	Ružomberka	patrí	
do	 rodiny	 fotografov,	 ktorí	 vyrástli	 
v	hlavnom	meste	slovenskej	umelec-
kej	fotografie,	a	kde	pred	50	rokmi	
mladučký	I.	Kenéz	–	začínajúci	foto-
amatér	–	poslal	 svoje	 fotografie	na	
1.	ročník	jedinečného	medzinárod-
ného	 salónu	 umeleckej	 fotografie	
Fotofórum	Ružomberok.	Porotu	za-
ujal,	 fotografie	 vystavili.	 Jeho	 foto-
grafie	zaujali	poroty	aj	na	iných	me-
dzinárodných	 i	 domácich	 fotogra-
fických	súťažiach.	V	roku	2016	oce-
nili	 Kenézovu	 kolekciu	 farebných	
fotografií	 na	 49.	 ročníku	 Fotofóra	
Zlatou	medailou	FIAP.	Vystavoval	vo	
viacerých	 slovenských	mestách,	 ale	
aj	v	sídle	OSN	v	New	Yorku,	Bruseli,	
Sydney,	v	Krakove	a	inde.

Plenér	vysokohorskej	krajiny	dô-
verne	pozná,	preto	 sú	 jeho	 snímky	 
z	„domáceho“	uhla	pohľadu	v	správ- 
nom	 čase	 a	 priestore.	 Osobný	 po-
hľad	do	prírody,	plnej	štvrtohorných	 
príbehov,	 má	 navidomoči	 vopred	
dohodnuté	 vnútorné	 napätie.	 Kaž-
dá	 z	 fotografií	 hovorí	 svojským	 vý-
tvarným	jazykom	–	o	vášni,	smútku	
aj	radosti.	Autor	„nereportuje záznam 

Bazovského,	 Jána	 Hálu	 i	 ďalších.	
Všetkých	najmä	sever	Slovenska	s	fas- 
cinujúcim	 javiskovým	 sufitovým	po-
zadím	 Tatier	 ich	 natrvalo	 opantal.	
„Hmly, oblaky, svetelné priezory a me-
niace sa svetlá, ktoré dávajú krajine bi-
zarné podoby, mám pred očami, tak ako 
výtvarníci slovenskej moderny. Fotografia 
odzrkadľuje skutočnosť, ale čo potom s bi-
zarnými okamihmi? Mám na ne šťastie,“	
hovorí	Ivan	Kenéz.

Tento	fotograf	má	totiž	recept	na	 
to,	ako	fotografickou	kamerou	zazna- 
menať	 subjektívny	 pohľad	 v	 správ-
nom	okamihu.	„Nie je vždy prosté opí-
sať slovami prírodu s jej metamorfózami, 
preto subjektívne výtvarné ponímanie 
krajinárskej fotografie je také význam-
né. Záznam obrazu o skutočnej kraji-
ne, v jej neustálych premenách by mal 
byť zrozumiteľnou výpoveďou fotografa. 
Všetko to s pokorou prijímam, skláňam 
sa pred napätím, ktoré ľahučko mení re-
álnosť krajiny. Navyše čerpám pozitív-
nu energiu z prírody. Fotografiami ju 
sprostredkúvam ľuďom.“ 

V	 jarnej	 prudko	 sa	meniacej	 at-
mosfére	 ožíva	príroda,	 zobúdza	 sa.	
Všetko	 vôkol	 sa	 navidomoči	 mení.	
V	Kenézových	expozíciách	sú	i	púči-
ky	drevín	v	rozpuku,	trsy	lipníc,	kde-
si	sa	ešte	„topí“	v	topiacom	sa	snehu	
záružlie.	Aj	raňajky	v	tráve,	aj	lesný	
habitus	 nástojčivo	ponúkajúci	 este-
tický	zážitok.	Zdanlivo	banálne	trist-
né	príbehy,	ktoré	sa	na	každom	„po-
schodí“	horstva	menia	na	priehrštia	
legiend.	Takých,	ktoré	nepotrebujú	
„všeobecné“	slová,	pretože	si	k	nim	
tie	 svoje,	 ba	 vlastne	 najvlastnejšie,	
nájde	sám...	Príjemné	pozeranie	sa	
a	hľadanie.	n

obrazu skutočnej krajiny, ale komuni-
kuje s ňou v dôvernom rozhovore“.	So	
samozrejmosťou	nachádza	 neustále	 
výtvarne	náročné	schémy,	akoby	tak- 
mer	vopred	dohodnuté	témy	a	oka-
mihy.	V	nezaľudnenej,	no	skultúrne-
nej	prírode	rozvíja	remeselnú	zruč-
nosť,	neskrýva	obratného	dokumen-
taristu,	ktorého	inšpiruje	fotogenic-
ky	 bohaté	 prostredie.	Na	 pol	 cesty	
medzi	 umeleckým	 a	 dokumentár-
nym.

priEHrštiA fOtOgrAficKýcH 
LEGIEND
Liptov	sa	zdá	byť	pre	niekoho	doslova	
„ofotografovaný“.	 Súhlasil	 by	 s	 tým	
Martin	Martinček?	Nie!	Jeho	súbor-
né	 dielo	 je	 pevne	 ukotvené	 v	 Lip- 
tove	i	v	tatranských	reáliách,	tak	ako	 
v	 dielach	 Janka	 Alexyho,	 Martina	 
Benku,	 Zola	 Palugyaya,	 Alexandra	 
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