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ABSTRAKT

Táto práca sa zaoberá súčasnou komunálnou fotografiou. Venuje sa portrétným ateliérom na 
Slovensku a jej úlohou je hlbšie nahliadnúť do problematiky stereotypu v ich fotografickom 
zobrazení.
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ABSTRACT

This thesis looks into the situation of present-day communal photography. It centers on condition of 
portrait studios in Slovakia  and its aim is to describe and evaluate convections of their photographic 
image.
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„Každé dielo je portrétom svojho tvorcu.“

Ansel Adams



Obr. 1    Fotoateliér Fotobodka [1]
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ÚVOD

Táto práca sa zaoberá Komunálnou fotografiou v súčastnosti. Konkrétnejšie sa zameriava na 
slovenské portrétne ateliéry a ich stereotypy. Skúma rôzne prístupy a postupy vo fotografii. 
Túto tému som si zvolila, pretože sa ma sčasti týka, tým, že sa jej venujem. 

Práca sa delí do 4 kapitol. Prvá kapitola uvádza čitateľa do deja vzniku portrétnej fotografie, 
následne malým historickým exkurzom opisuje históriu portretného ateliéru vo svete a na Slo-
vensku. 

Druhá kapitola v krátkosti zaznamenáva slovenské ateliéry počas výraznejších spoločenských 
zmien, ktoré ovplyvňovali vývoj zobrazovania portrétov vo fotografií po súčasnosť. 

V tretej kapitole sa zameriavam na stereotypné princípy v súčasnych ateliéroch na Slovensku. 
Mapujem najzaužívanejšie typy fotografovania. Text je doplnený pútavými fotografiami, ktoré 
znázorňujú zabehnuté stereotypy. 

V štvrtej kapitole sa nachádza prieskum, ktorý bol robený formou anonymného dotazníka. Po-
mocou ktorého sa vyvracajú, alebo potvrdzujú moje hypotézy. 

V závere bakalárskej práce zhrniem výsledky môjho skúmania.
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1.  HISTORICKÝ EXKURZ

1.1  VZNIK PORTRÉTNEJ FOTOGRAFIE

Samotný portrét má dlhú a bohatú históriu. Jedno z najstarších zastúpení je v maliarstve. 
Prvé portréty vznikali už v staroveku, avšak v stredoveku ich obľuba klesla, výnimočne vznikali 
v období neskorej gotiky. Portréty významných osobností sa väčšinou idealizovali a nezakladali 
sa na skutočnej podobe, ani pri portrétoch žijúcich ľudí. V tomto období sa väčšinou hovorilo                      
o portrétnych rysoch zobrazenia. V období renesancie bol zaznamenaný mohutný rozvoj portrétu  
a ešte výraznejší dôraz bol kladený v baroku, kedy sa umenie portrétovania posunulo až na hranicu 
jeho možností. V 19. storočí s nástupom fotografie bol klasický maliarský portrét považovaný skôr 
za výnimočnú záležitosť. Fotografia bola často lacnejšia, prístupnejšia a časovo nenáročnejšia ako 
technika portrétnej maľby. [2]

Nástup fotografie v porovnaní s maľbou: 

“(...) Od samotného zrodu bol nový vynález porovnávaný s maliarstvom, od ktorého sa však fotografia 
líši v mnohých ohľadoch. Predovšetkým akt zobrazovania prebieha bez priamej účasti jeho tvorcu ako        
fyzikálne-chemický proces. Práve tento fakt znamená historicky úplne novú kvalitu v dejinách zobra-
zenia a predurčuje zároveň ďalšie vlastnosti nového zobrazovacieho média, najmä priamu závislosť na 
zobrazovanej skutočnosti. Z tohto faktu vyplývajú vymedzené vzťahy k svetlu, priestoru a času a konkrét-
nosť a presnosť zobrazenia, obmedzená len fyzikálne-chemickými vlastnosťami použitých fotomateriálov 
a zariadení. (...)”

Pavel Scheufler [3]

Portrétna fotografia vznikla niekoľko mesiacov po uverejnení fotografického 
procesu dagerotypie, 19. augusta 1839. Prví dagerotypisti sa kvôli dlhým expozič-
ným časom venovali zväčša zátišiam alebo krajinárskym motívom. Portréty sa začali     
fotografovať až po výrobe nového objektívu, ktorý radikálne znížil čas expozície. V 
roku 1840 ho vypočítal viedenský profesor Jozef Maximilián Petzval, rodák zo Slo-
venska. [4]
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1.2  VZNIK PRVÝCH PORTRÉTNYCH ATELIÉROV

Prvé portrétne ateliéry začali vznikať pomerne krátko po vynájdení dagerotypie. Alexander 
Simon Wolcott si v marci roku 1840 otvoril v New Yourku prvý  dagerotypický ateliér na svete.  
Prvý fotoateliér v Európe si zrejme otvoril A. Fedorovič Grekov v júny 1840 v Moskve a pomenoval 
ho Umelecký kabinet. Od jari 1841 začali vznikať dagerotypické ateliéry vo vštkých významnejších 
svetových metropolách. Väčšina fotografií, ktoré vznikli v 19. storočí, boli vytvorené v  ateliéri           
a boli to  remeselne poňaté portréty. Fotografovanie mimo ateliéru bolo omnoho  komplikovanejšie. 

Po vlastnej podobizni na fotografií túžili príslušníci každej spoločenskej vrstvy. Zásadný 
zlom v pohľade ľudí na fotografiu nastal po rozšírení fenoménu „carte de visite“ - fotografickej 
vizitky. Názov a princíp si nechal patentovať v roku 1854 parížsky fotograf André-Adolphe-Eugene 
Disdéri, ktorého cieľom bolo zlacnenie fotografického portrétu. Na jednu fotografickú dosku sa 
dalo exponovať viac záberov, jeden pozitív bol približnej veľkosti  94 x 58 mm, ktorý  bol nalepený 
na kartóne približne 102 x 63 mm a vzadu  na vizitke sa nachádzala  reklama na portrétny ateliér 
s bohatou ilustráciou a dizajnom. Vizitky zažilili v  60. rokoch 19. storočia najväčší rozmach, kedy 
prenikli do širších vrstiev spoločnosti, čo viedlo k  rozvoju a popularite fotografie.  Vďaka vizitkám 
vznikali nové  rodové  portrétne  galérie, čo by bez fotografie nebolo možné, vznikol rodinný album.

V období rozmachu vizitiek sa ateliéry začali odlišovať. V každom väčšom meste boli ateliéry 
pre vyššiu spoločnosť ale aj pre stredné vrstvy. Atraktívnosť ateliéru sa obvykle rozlišovala podľa 
poskytovania bohatších možností na portrétovanie, napríklad ponuka rozličných prostredí. Ateliéry 
sa stavali vo vrchných poschodiach domu, s celou jednou presklenenou stenou, ktorá smerovala  na 
sever.  Kvôli dlhým expozičným časom bol fotograf úplne závislí na intenzite denného svetla, ktorú 
reguloval pomocou závesov. Ľudia väčšinou sedeli pred pozadím a boli osvietení mäkkým svetlom 
z okna, ktoré mohlo byť smerované pomocou zrkadiel. 

Všetky informácie a fakty na tejto strane boli čerpané z pdf dokumentu Teze k dějinám fotografie 
do roku 1918 od Pavla Scheuflera. [3]
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Obr. 2    E. Chesnay, carte de visite [5]
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Pri portrétovaní sa používali rôzne pomôcky na opretie hlavy, alebo aj celej postavy. Jednou 
z nich bol takzvaný Bradyho stojan, ktorý bol pomenovaný po Američanovi Mathew Bradym. 
Stojan mal ťažkú, stabilnú, liatinovú základňu a nastaviteľnú výšku trúbkového stĺpca, nohy. Slúžil 
ako opierka na lakeť alebo pri plnom predĺžení s dodaním priečnej výstuhy ako opierka hlavy. 
Vďaka stojanu sa modely pri dlhšej expozícií nepohli. [6]

Z portrétnych fotografií sa dozvedáme veľké množstvo informácií o vtedajšom vybavení 
ateliéru. Zostava bola všade pomerne rovnaká, i keď dizajn sa menil. Atmosféru a dojem vytvárali 
maľované kulisy,  stoly,  kreslá,  závesy,  plastiky,  rozličný nábytok a stavebné prvky. V rokoch 
1860 až 1920 bolo maľované fotografické pozadie štandardným vybavením ateliéru. Všeobecne 
malo rustikálny alebo klasicistický vzhľad, ale niekedy predstavovalo až buržoázny trompe-l‘oeil, 
kedy pracovalo z ilúziou priestoru („oko-klamajúci“, iluzionistické maliarstvo). Maľované pozadie 
postupne vyšlo z módy s príchodom fotoaparátu Kodak Brownie, vďaka ktorému sa fotografia 
dostala k širším masám a súčasne zmenila cítenie verejnosti. [6]

S rozvojom osvetlovaciej techniky a zábleskových zariadení sa ateliéry začali objavovať aj 
v nižších poschodiach. Modernizujúce sa ateliéry postupne prestávali byť závislé na dennom svetle 
a začali sa v nich používať umelé štúdiové osvetlenie.  V roku 1885 E. Himly patentoval elektrické 
zariadenie pre ateliérové osvetlenie.  [7]

 „(...)Vo fotografií z ateliérov 19. storočia bol priestor vždy konštruovaný. Konštruovaný bol tiež dej 
na snímkach, umelo bol navodený i zobrazený pohyb, aktéri na vyžiadaný okamih ustrnuli vo svojich 
dejových úkonoch. Ilúzia, divadelnosť, inscenovanosť, konštrukcia, sú jednými z určujúcich znakov 
fotografie 19. storočia.”

Pavel Scheufler [3]
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Obr. 3       H. R. Koopman, fotoateliér, 1895 [8]
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1.3  HISTÓRIA ATELIÉROV NA SLOVENSKU  
A ICH ZAČIATKY

Dagerotypia prenikla na Slovensko pomerne skoro, v 40. rokoch 19. storočia, vďaka        
putovným fotografom - dagerotypistom. Fotografovali zväčša pri dlhšom expozičnom čase za               
slnečného dňa. Neskôr vznikali prvé fotoateliéry vo väčších mestách na Slovensku. Zo základných 
čŕt fotografie tohto obdobia sa zachoval sklon k monumentálnosti v organizácií prostredia a jeho 
štylizácií  s nábytkom a drapériami, taktiež umiestnením postavy do priestoru. Často sa nevyužívali 
možnosti práce so svetlom. [9]

V 40. až 60. rokoch sa fotografia na Slovensku dostala do všetkých významnejších miest. 
Medzi prvých najznámejších a významnejších ateliérových fotografov na Slovensku patril Imrich 
Emanuel Roth, ktorý si svoj ateliér otvoril v Košiciach. Ďalším bol Eduard Kozič, ktorý si zariadil 
svoj prvý ateliér v Bratislave, jeho tretie štúdio, vďaka jeho potomkom fungovalo až do 20. rokov 
20. storočia. [4]

V období realizmu, kvantitatívne najbohatšieho na ateliérovú fotografiu, forma portrétné-
ho obrazu, na rozdiel od počiatočných nárokov na kultivovanosť, začala postupne skĺzať do rutiny. 
Prevládali štandardné formy snímania. Oproti záberom celých postáv a fotografií po kolená z 50.     
a 60. rokov sa rozšírili o snímky poprsia a hlavy. Osvetlenie bývalo spravidla rozptýlené, pretože až 
do medzivojnového obdobia sa fotografovalo pri dennom svetle v presklenených ateliéroch. Jediné 
čo sa menilo, boli atelierové rekvizity. Eugen Kemény, jeden z košických fotografov na prelome 
storočí, používal päť kusov nábytku, ktoré zakaždým komponoval a obmieňal, čím vytváral nové 
variácie prostredia. [4]

Od 70. a 80. rokov sa v slovenských ateliéroch začala budovať nová módna vlna, celé ume-
lé prostredia, do ktorých sa umiestňovali portrétovaní. Kusy nábytku a klasické drapérie sa nahradili 
maľovanými pozadiami a kašírovanými konštrukciami, ktorými sa pred kamerami vytvárali priam 
divadelné scenérie. Najčastejšími námetmi na  pozadiach boli konštrukcie oblokov, bytových kozu-
bov, divadelných lóži, lesných zákutí so skalou, alebo so zábradlím lávky nad potokom. [4]
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Obr. 4    Imrich Emanuel Roth, dagerotypia, po r. 1848 [4]
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2.  VÝVOJ PORTRÉTNYCH ATELIÉROV 
NA SLOVENSKU 

Sprvu stabilné zázemie etablovaných ateliérov na začiatku minulého storočia vystrieda-
lo búrlivé obdobie spoločenských zmien povojnového obdobia, ktoré vyústilo v radikálnu zmenu 
štruktúry a fungovania ateliérov, rovnako ako všetkých súkromných podnikov.

2.1  GLAMOUR NA PRELOME 20. A 30. ROKOV

Na prelome 20. a 30. rokov sa z filmu stával veľkopriemysel s komplexne a intenzívne  ve-
denou reklamou. Reklama bola stavaná na masovej produkcií portrétov herečiek a hercov. Fotogra-
fie známych postáv, prevažne z americkej filmovej scény, ktoré zapĺňali časopisy, ovplyvnili vznik 
osobitého štýlu portrétovania, prezývaného glamour. Bol stelesnením čara a pôvabu. Záber bol 
fotografovaný od poprsia, alebo od kolien, hlava bola plasticky osvetlená z oboch strán, s miernym 
úklonom na stranu a účes sa dosvecoval bodovým reflektorom. 

Od začiatku 30. rokov sa táto schéma stala novou módnou vlnou v portétovaní a ovládla 
bežnú ateliérovú tvorbu až do povojnových rokov. Aj pomocou takejto štandardnej štylizácie sa 
niektorým autorom podarilo vytvoriť a udržať osobitý fotografický výraz, vďaka ktorému ich práce 
zreteľne prevýšili bežnú úroveň vtedajšieho snímania. [4]

Obr. 5    Glamour portrét
Mária Straková, okolo 1938 

[4]

Obr. 6    Glamour portrét
Oto Apfel, okolo 1940 

[4]
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2.2 VZNIK KOMUNÁLNYCH  PODNIKOV

V rámci celoštátnych spoločenských zmien sa počas znárodňovania v roku 1948 menili 
ideové, organizačné a pracovné základy, čo sa týkalo aj slovenskej fotografie. Živnostenská foto-
grafia úplne zanikla. Zo súkromných prevádzok, ktoré vlastnili živnostníci sa vytvárali v mestách 
kolektívne útvary služieb. O pár rokov neskôr sa z týchto útvarov ustanovili komunálne podniky, 
ktoré spravovali mestské alebo okresné národné výbory. Súkromné ateliéry, patriace živnostníkom, 
sa znárodnili a z nich sa následne vytvorili technické základne fotografických služieb. Malé praco-
viská boli zrušené,  pretože sa činnosť služieb sústredila do lepšie vybavených ateliérov. [4]

Interiér fotografovanej scény spravidla tvorilo jednoduché pozadie, miestami oživené na-
riasenými závesmi a na podlahe býval vždy koberec. Na fotografiách sa občas vyskytovali biele 
plastiky v podobe rímskych stĺpov. Častejšie, ako plastiky sa na snímkoch objavovali  stoličky, alebo 
kreslá. V obľube bývalo kolorovanie čiernobielych fotografií. Fotografovalo sa na čiernobiele plan-
filmy 9 x 12 cm, ale už v 80. rokoch sa začínalo fotografovať aj na farebné diapozitívy 6 x 6 cm. Na 
záberoch boli zobrazované celé postavy alebo portréty od poprsia. Portrétovaní ľudia boli štylizovaní 
do strohých póz, mnohokrát s pohľadom mimo objektív. Fotografovali sa hlavne svadobné portréty.

2.3 ZÁNIK KOMUNÁLNYCH PODNIKOV A 90. ROKY

Po páde komunistického režimu sa v 90. rokoch začali komunálne podniky dražiť aj s pl-
ným vybavením a prechádzali do súkromných rúk. V tom období to predstavovalo veľkú investíciu, 
preto mnoho fotografických ateliérov zaniklo a priestory sa využili na iný účel. Najviac sa fotogra-
fovali deti, maturanti a reportáže. Hlavným ťažiskom pre ateliéry bola ale svadobná fotografia. Za 
jednu sobotu sa stihlo aj  20 svadieb v časovom rozpätí od tretej hodiny poobede až  do polnoci. 
V ateliéri sa fotografovalo z dvoch príčin: po prvé - kvôli veľkému dopytu ateliérovej fotografie, po 
druhé - kvôli deficitu času. [10]

Fotograf Dušan Valovič, majiteľ dvoch fotoataliérov v Prievidzi a v Bojniciach spomína: 

“ Vtedy bolo noblesné mať fotografie z ateliéru. Vyretušované.”   
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Obr. 7    svadobná fotografia z komunálnych služieb, 1963 [5]

Obr. 8    reklamana z roku 1957 v publikácií
„Sprievodca po Bratislave a bratislavskom kraji“ [11]
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Obr. 9    Fotoateliér Valovič, 1990 [5]
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2.4 NOVÉ MILÉNIUM SPOJENÉ S DIGITALIZÁCIOU

Po roku 2000 začal nastávať zvrat v komunálnej fotografií. S nástupom digitalizácie po-
stupne nastal pokles fotografie v ateliéroch, či fotoslužbách a neskôr mnohé zanikli. Digitálne foto-
aparáty boli ľuďom čoraz prístupnejšie. Ľudia začali fotografovať samy, aj napriek nekvalite obrazu   
a malým skusenostiam. Fotografie postupne zapadali prachom v počítačoch, odkiaľ ich ľudia už 
ďalej neposúvali. Svadobná fotografia v ateliéroch začala zanikať. Pokles nastal aj vo fotografovaní 
detí. Fotoateliéry, ktoré fungovali, fotografovali na mramorovaných drapériach, prípadne modrom, 
čiernom alebo bielom  pozadí. V počitačoch sa začali využívať rôzne druhy postprodukcie, čo zní-
žilo úroveň estetiky fotografie.

Obr. 1O    Fotoateliér Valovič, po roku 2000 [12]
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3.  SÚČASNÉ PORTRÉTNE ATELIÉRY
NA SLOVENSKU

Súčasný priemerný fotoateliér na Slovensku disponuje približne dvomi zábleskovými 
osvetleniami, má viacero fotografických pozadí, čierne, biele, prípadne farebné, mnohokrát bývajú 
na stenách nalepené kusy tapiet. V novších ateliéroch sa objavuje plávajúca podlaha, na fotografo-
vanie detí sa používajú linolea s drevenným vzorom. Každý rodinný ateliér ohuruje veľkým množ-
stvom rekvizít, ako napríklad hračky, kostými, košíky, bedničky, stoličky, deky. 

Súčasné vybavenie ateliéru sa oproti ateliérom z pred sto rokov podstatne nezmenilo. 
Zmizli opierky na hlavy, maľované pozadia sa nahradili tapetami, prípadne čistým pozadím, ale 
najzásadnejší rozdiel nastal vo fototechnike a procese. Veľké ťažké kamery a zložité chemické pro-
cesy nahradili malé, prenosné,  digitálne fotoaparáty. Vďaka nim nie je fotograf viazaný na ateliér, 
kedy sa mu otvárajú oveľa väčšie možnosti portrétovania v exteriéry. Aj napriek tejto skutočnosti, až 
príliš veľké množstvo fotografov “uviazlo” v ateliéri.

3.1  OD RANDE AŽ PO RODINNÚ FOTOGRAFIU

Jednotlivé portrétne ateliéry ponúkajú svojim zákazníkom široké spektrum fotografic-
kých služieb. Sem patrí fotografovanie portrétov, novorodencov, detí, tehotných žien, rodín, párov,      
svadieb, aktov,  maturantov a glamour fotografie.

V súčasnosti, najviac žiadané v komunálnej fotografií sú svadobné, tehotenské, novorodenecké, 
rodinné a detské fotografie.
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Obr. 11    príklad súčasného fotoateliéru [13]

Obr. 12    príklad súčasného fotoateliéru [14]
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3.1.1  SVADOBNÁ FOTOGRAFIA

Až na pár výnimiek, sa z dnešnej svadobnej fotografie úplne vymanilo fotografovanie v 
ateliéri. Fotografuje sa v exteriéri, prípadne v prirodzenom interiéri. Súčastné zahraničné trendy 
nútia slovenských fotografov neustále inovovať tento fotografiký odbor. Cítiť znateľnú hranicu me-
dzi zastaranými a inovujucími sa fotografmi. Portrétne fotografie svadobného páru sa považujú za 
najhlavnejšiu zložku dokumentácie svadobného dňa. Dá sa povedať, že tvoria gro svadobnej foto-
grafie. Je mnoho fotografov, ktorí sa špecializujú iba na svadobnú fotografiu, ktorá ich živí. Tým, 
že to berú ako rutinu a zdroj ich obživy, strácajú chuť inovovať a pristupovať k fotografií novými 
spôsobmi. V súčasnosti, by sa mohli svadobný fotografi rozdeliť do troch pomyselných etáp, do 
ktorých zapadajú svojou prácou.

Tí, ktorí sa svadbám venujú už dlhé roky a sú presvedčení, že práve ich prístup k zobra-
zovaniu je skutočne “to pravé orechové”, chodia fotografovať ku koľajniciam, hradom, kaštielom a 
zámkom, do parkov, alebo umelo vysadených záhrad. Ako rekvizity veľmi často používajú šampan-
ské a dva poháriky. Manželský pár býva často štylizovaný do otrepaných, nekreatívnych póz, ktoré 
pôsobia neprirodzene. Prílišna inscenovanosť vytráca z fotografií emócie. Fotografi často nevedia 
pracovať s hĺbkou ostrosti a v mnohých prípadoch používajú na dennom svetle blesk. Výsledne fo-
tografie neprechádzajú postprodukciou, ktorá by fotografiám výrazne pomohla. V horšom prípade 
to s úpravou až priveľmi preháňajú, prílišna retuš portrétnych fotografií skôr ubližuje, ako pro-
spieva. Sépia, snový efekt, čiernobiela fotografia s farebným prvkom sú neodmysliteľnou súčasťou 
výsledneho výberu fotografa.

Obr. 13    Igor Kozel  [15] Obr. 14    Erik Peržel  [16]
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Stred tvoria fotografi, technicky dokonalí, s naučenými kompozíciami, s príkladnou hĺb-
kou ostrosti a dokonale ostrím motívom. Fotografie sa snažia vyzerať exkluzívne. Nevesta je väčši-
nou zobrazovaná ako emancipovaná žena v roli bohyne a ženích často v roli džentlmena. Používajú 
inscenované pózy s prirodzeným dejom, kedy sú portrétovaní vsadení do čo najzaujímavejšieho 
prostredia. Fotografie sprevádza dokonalá retuš.

Fotografi, ktorí sa snažia k svadobnej fotografii pristupovať inovatívnym spôsobom, čer-
pajú inšpirácie zo zahraničných blogov, vyhľadávajú prirodzené prostredia, hlavne prírodu, ale aj 
napriek tomu používajú prehnané množstvo rekvizít, ako sú napríklad makety okuliar, fúzov, srdie-
čok a pier. Ďalšími z rekvizít sú napríklad, rámy z obrazov, balóny či tabuľky s nápismi. Prípadne sa 
vytvárajú celé scény v retro štýle, kde sa nachádzajú stoly s výzdobou, alebo s posteľou a mnohými 
inými rekvizitami. Fotografi dôsledne pracujú s kompozíciou a hĺbkou ostrosti. Postprodukcia býva 
jemná, občas s pridaním farebného závoja na fotografie.

Obr. 16    Svadobný portrét s využitím rekvizít, Adam Húšek  [18]

Obr. 15   Jstudio  [17]
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3.1.2  “TEHUĽKY”

“Tehuľka” je medzi fotografmi najzaužívanejší výraz pre tehotnú ženu. Budúce matky sa 
nechávajú fotografovať v najvyššiom štádiu tehotenstva, aby im na fotografiach ukázalo bruško. 
Prístupov k tehotenskej fotografií býva viacero. Fotografuje sa v ateliéri, alebo v exteriéri. V ateliéri 
na čiernom, alebo bielom pozadí, kedy sa budúce matky fotografujú nahé, alebo oblečené. Mnoho 
krát sa na fotografiách objavuje otec dieťaťa. Keďže je bruško dôvod fotografovania, všetka pozor-
nosť sa zameriava naň. 

Častým motívom býva farebná mašľa previazaná po celom obvode. Pri tehotenských foto-
grafiách sa využívajú rekvizity, ako napríklad kusy oblečenia bábätka, najčastejšie detské topánočky, 
rôzne hračky, ktoré prechádzajú po brušku - autíčka, vláčiky, mackovia a pod. Taktiež častou rekvi-
zitou býva fotografia z ultrazvuku. Veľmi obľúbené  je kreslenie rozličných motívov po brušku, často 
to bývajú smajlíky, alebo rôzne texty napísané fixkou. Pri fotografiách celej postavy sa nedá moc 
experimentovať, keďže sú ženy vo vysokom štádiu tehotenstva. V romantizujúcej podobe, bývajú 
nahé a od pŕs pod zadok obalené v priesvitnej organze, ktorá sa ťahá po celej fotografií. Prípadne 
ležia na zemi, obložené kvetmi. Pri niektorých fotografiách s otcom dieťaťa vznikájú intímne zábery, 
ktoré niesú vhodne pohľadu ich budúceho dieťaťa, keď dospeje. 

V poslednom čase, zažívajú úspech tehotenské diptychy, kedy je budúca matka odfoto-
grafovaná s bruškom pred, a po pôrode s novorodencom v náruči. Na sebe má to isté oblečenie na 
obidvoch fotografiách, pri zachovalom svetle z prvej fotografie. Takýto diptych navodzuje pocit 
okamžitého narodenia.

Obr. 17    Diptych, Zuzana Jánošiková  [19] Obr. 18   využitie rekvizít, 
Waki fotoateliér   [20]
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Obr. 19    Budúci rodičia, Evafoto  [21]

Obr. 20    Fotoateliér Moment  [22]
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3.1.3  NEWBORN FOTOGRAFIA

Tento typ fotografie je v súčasnosti najviac žiadaný. Zaužívaný výraz “newborn” znamená 
v preklade z anglického jazyka novorodenec, ale vačšina slovenských fotografov používa anglické 
označenie. Fotografka Katarína Poturnay na svojej internetovej stránke popisuje postup vzniku 
novorodeneckej fotografie na základe vlastných skúseností. Prvou a najdôležitejšiou zásadou je fo-
tografovanie novorodencov do dvoch týždňov od narodenia, vtedy sú najviac spavé a polohovateľné. 
Termín sa objednáva už v predstihu, a to počas tehotenstva. K. Portunay ďalej upozorňuje na ďalší 
dôležitý krok. Po narodení dieťaťa sa treba čo najskôr ohlásiť z pôrodnice, aby sa upresnil termín. 
Fotografovanie prebieha u zákaznikov doma, pri prirodzenom dennom svetle a bežne trvá viac ako 
tri hodiny, pričom sa vystrieda niekoľko póz a scén. Novorodenci sa fotografujú počas spánku, 
preto by sa predtým nemali nechať vyspať, vyspané bábätká sa ťažšie dostávajú do spánku a viac sa 
budia na podnety. Pri tomto špecifickom type fotografie treba veľa trpezlivosti a nedá sa uponáhľať,  
dodáva fotografka. 

Väčšina fotografov používa pri newborn fotografií rozličné rekvizity. Postupne vzniká 
mnoho nových internetových obchodov, špecializujúcich sa na rekvizity k newborn fotografova-
niu, ako napríklad poľská stránka na facebooku Newbornprops.eu, kde je možné zakúpiť rôzne 
košíky, mini nábytok, deky, linolea s drevenným motívom a mnoho ďaľších. Biznis na rekvizitách 
má aj mnoho šikovných žien, ktoré vedia háčkovať a štrikovať, pretože po takýchto veciach na fo-
tografovanie je veľký dopyt. Dievčatkám sa dávajú na hlavu háčkované alebo kvetované čelenky, 
občas sa im obliekajú volánové  sukne. Novorodeniatka mávajú veľmi často na sebe háčkované, 
alebo štrikované čiapky,nohavice alebo plienky, občas celé kostýmčeky v podobe rôznych zvieratiek                       
a hmyzu, miestami spadajúce za hranicu gýču. Medzi rekvizity patria aj podlahy, väčšinou sú to 
linolea s dreveným vzorom, niekedy sa podlaha dorába pri postprodukcii v počítači. Na fotografi-
ách sa najčastejšie objavuje motív prúteného košíku, debničiek, prípadne starých škatúľ, vystlaných  
jemnými, umelými kožušinami, prípadne mäkkými dekami, v ktorých je bábätko uložené. Polohy 
novorodencov sú rôzne, často sa ukladajú do prirodzených, v akých boli ešte pred narodením. Sú aj 
náročnejšie polohy, ktoré nebývajú až tak prirodzené. Mnoho fotografov chodí fotografovať domov 
k novorodencom, kam si prinesú všetky rekvizity. Samozrejme sa fotografuje aj v ateliéroch, kde 
je väčší výber rekvizít a používa sa stále svetlo alebo zábleskove osvetlenie, čím výsledná fotografia 
stráca na prirodzenosti. 

Je veľa fotografov a ateliérov, ktorí sa venujú tejto oblasti fotografie, no často spadajú do 
stereotypu tým, že používajú podobné rekvizity, niekedy až úplne identické. Newborn fotografie 
často pôsobia umelo, miestami prehnane, najmä, keď sa používa veľké množstvo rekvizít.
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Obr. 21    zákulisie fotografovania newborn,
Atelier Butterfly  [23]

Obr. 22    Náročna newborn póza, 
Monika Jakubčinová  [24]

Obr. 23    Ukážka novorodeneckého 
háčkovaného kostímu, Fotoateliér Waki  [25]
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Obr. 24    newborn fotografia, Zuzana Jánošiková  [26]
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3.1.4  DETI A RODINNÁ FOTOGRAFIA 

Fotografovanie detí a rodín je najmasovejšia odroda portrétnych ateliérov. Dá sa povedať, že v 
súčasnosti  je to ten najväčší biznis komunálnej fotografie. V poslednej dobe narastá počet ateliérov, 
špecializujúcich sa na rodinnú fotografiu. Aj napriek tomu, že je fotografická technika dostupná 
aj priemerne zarábajúcim ľuďom, vďaka nízkej cene,  čoraz výraznejšie množstvo rodičov  siaha po 
“profesionálnom” zachytení ich ratolestí.  

Po “newbornoch”, ako ich niektorí fotografi nazývajú, sa dieťa fotografuje v určitých fázach svoj-
ho vývinu.  Mnoho ateliérov na svojich internetových stránkach odporúča mamičkám, kedy sú 
najvhodnejšie obdobia na fotografovanie  dieťaťa, aby bol výsledok čo najlepší. Detská fotografka 
Zuzana Ľuptáková píše, že najčastejšie fotografované bábätka sú v období troch až štyroch mesia-
cov, ďalšie vhodné obdobie je medzi siedmym a ôsmym mesiacom a potom od jedného roka už 
kedykoľvek.

Podobne ako pri newborn fotografovaní, ani tu sa výsledná snímka nezaobíde bez rekvizít, čím sú 
deti menšie,  tým viac rekvizít sa na fotografiách objavuje. Napríklad, malí chlapci sú občas fotogra-
fovaní iba v nohaviciach bez trička a na tele majú kravatu, motýlika, prípadne traky. Dievčatká má-
vajú kvetové čelenky rôznych veľkostí. Mnohokrát nastáva tendencia fotografovať mladé dievčatka v 
dospeláckých  vyzývavých pózach. Deti sa často ukladajú do kufrov, košíkov, prípadne sa používajú 
iné rekvizity. Mnohí fotografi radia svojím zákaznikom, aké kombinácie zvoliť na fotografovanie.

Ponuka a rozličnosť fotografovania je rôzna. Zaužívané sú aj tématické fotografovania vo fotoateli-
éri. Pred Vianocami sa rekvizity a celková atmosféra fotografií ladí do vianočnej atmosféry. Deti sú 
obsadené do rolí sobov, Santa Clausov, anjelov, prípadne škriatkov. Ďalšie z tématických fotografo-
vaní je veľkonočné. Deti sú fotografované so zajacmi, kuriatkami, jarnými kvetmi, alebo s bielym 
plotom. Fotografuje sa aj pri príležitosti sviatku Valentína alebo narodenín. Z takýchto fotografií 
detí si rodičia dávajú vyrábať sviatočné pozdravy, ktoré posielajú rodine a známym. 

Množstvo fotografov ponúka zákaznikom na výber fotografovanie v ateliéri, alebo v exteriéri. Sa-
mozrejme, fotografie vytvorené v exteriéri sú prirodzené, deti aj rodičia sú viac uvoľnený a tak je 
priestor pre vznik omnoho prirodzenejších fotografií, viac dokumentarného charakteru. Atelierové 
fotografie sú neprirodzené, pôsobia strnulo, mnohokrát bývaju deti na fotografiách príliš štylizova-
né.
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Obr. 25    vyzývavý portrét v čipkovom overále, 
Zemianek photography  [27]
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Obr. 26    rodinný portrét v ateliéri, 
Fotoateliér Moment  [28]

Obr. 27    Rodinný portrét v prírode, Katarina Poturnay  
[29]



UTB ve Zlíně, FMK 37

3.1.5  FENOMÉN FOTOGRAFUJÚCICH MAMIČIEK

Na internete sa nachádza nespočetné množstvo webových stránok rodinných fotografiek. 
Tieto fotografky spája jedná podstatná skutočnosť, že sú matky, ktoré začali fotografovať svoje deti 
počas materskej dovolenky. Postupom času, sa ich dokumentácia detí zmenila na záľubu, ktorá pre-
rástla v  profesiu.  Postupne začali fotografovať viac a viac detí, až sa pre ne stala fotografia zamest-
naním. Medzi najčastejšie fotografované motívy patria novorodenci, deti, rodiny, svadby a tehotné 
ženy. Na osobných webstránkach sa fotografujúce mamičky hrdo pýšia spojením ich povolania s 
materstvom.

“Fotografia ma sprevádza snáď od malička, ale úplne ma pohltila až narodením druhej dcéry”.
fotografka Katarína Poturnay [30]

“Som obyčajná mamina s fotoaparátom v ruke, ktorá chce zachytiť krásne okamihy z Vášho života.       
Absolvovala som pár workshopov, kde ma niečo naučili, ale pracujem stále svojimi očami, názorom, 
svojím pohľadom. (...)“

fotoateliér Rodfo [31]

“Volám sa Martina Ružičová, vyštudovala som Filozofickú fakultu UK a som matkou dvoch detí- 
dievčatka a chlapčeka. Foteniu som sa začala venovať  vtedy, keď sa mi narodila moja dcérka Nikolka, 
ktorá už onedlho bude oslavovať 8.narodeniny. Chcela som, aby mala vo svojom spomienkovom albume 
niečo iné ako nekvalitnú fotku, na ktorej sa vlastne ani nedá rozoznať, kto na nej  je, alebo snímok                         
z ateliéru, v ktorom jej „cudzia teta“ káže niekoľko minút sa nútene usmievať , výsledkom čoho je umelý, 
neprirodzený záber bez náznaku emócie. (...)”

Fotoateliér Moment [32] 

“(...)Keď som sa stala matkou, uvedomila som si, aké dôležité je uchovať si nádherné a obdivuhodné 
momenty zo sveta detí. Oni tak rýchlo vyrastú, … dospejú, ale fotografia uchová spomienky navždy.(...)”

Zuzana chytilová - Fotoateliér svet detí [33]

“Volám sa Monika Jakubčinová a vo svojich fotografiách sa snažím zachytiť každý ten úžasný okamih 
života dieťaťa a celej rodiny. Som mamou dvoch malých nezbedníkov, takže s fotením malých detičiek 
mám už nejaké skúsenosti. Najradšej fotím novorodeniatka, bábätká, detičky, celé rodinky, tehulky a aj 
vašich domácich miláčikov. Fotím v ateliéri, ale aj v exteriéri pokiaľ to počasie dovoľuje.”

Fotoateliér Family photo [34]
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3.2 PREZENTÁCIA NA INTERNETE

V súčasnosti je najefektívnejšia forma reklamy a prezentácie svojich prác na internete. 
Internetový svet je preplnený veľkým množstvom webových stránok fotografov a ateliérov. Dizajn 
stránok je väčšinou za hranicou gýču a o funkčnosti stránok nehovoriac.  Samozrejme nájdu sa aj 
vkusné výnimky. Mnohé ateliéry lákajú potencionálnych zákazníkov na úvodné príhovory svojich 
webových stránok, ktoré často zachádzajú do sentimentality a snažia sa v divákovi vyvolať emócie. 
Veľa ateliérov sa odvoláva na niekoľkoročné skúsenosti s fotografiou, ktoré sú zárukou dobrého vý-
sledku a pekných fotografií. Avšak, mnohokrát sa kvalita textu líši od kvality fotografií.

V úvode svojej webstránky sa fotoateliér Peknáfotka prihovára budúcim zákaznikom. [35]

“Dnes už má každý doma digitálny fotoaparát a stovky fotografií v počítači. Preto náš fotoateliér ponúka 
niečo iné - originálne fotografie, ktoré si sami doma nenafotíte. Nasvietenie, pozadia, kostýmy,rekvizity-
,kvalitná technika a iný pohľad. 

Dobrá fotografia musi byť nafotená kreatívne a kompozične správne. Musí spľňať technické parametre, 
ale to ešte stále nestačí.... Vy musíte na tej fotografii vyzerať dobre. A to je práve ťažiskom našich fotogra-
fií. Či už pri fotografovaní svadby, portrétov, štylizovanej fotografii. Často sa nám stáva, že zákazník s 
údivom poznamená : „ To naozaj tak dobre vyzerám?“ “

Fotoateliér Fotofajn formuluje úvodný text na webstránke pomerne poetickým spôsobom. [36]

“Fotografie majú úžasnú a magickú moc. Dokážu zachytiť neopakovateľný okamih plynúceho života a 
oživiť nádherné spomienky a pocity, ktoré sú ukryté hlboko v našich srdciach.

V našom fotoateliéri dennodenne vytvárame zázraky, ktoré nemajú obdoby. Pomocou rôznych fotografic-
kých a počítačových techník vznikajú mimoriadne nádherné a zaujímavé fotografie, ktoré zachytávajú 
štvrtý rozmer a to jedinečné čaro osobnosti každého z nás.

Každý človek je svojím spôsobom výnimočný a jedinečný, preto je individuálny prístup samozrejmosťou.”
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Obr. 28    vzhľad webovej stránky UndyPhoto [37]

Obr. 29    Infantilná webová stránka fotoateliéru Fotobodka [38]

Obr. 30    vzhľad fanpage na Facebooku [39]
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V poslednej dobe je ale omnoho účinnejšia platforma pre šírenie reklamy a získavania 
potenciálnych zákazníkov, a to na sociálnych sieťach. Jednou z najviac využívaných je Facebook. 
Neobmedzená tvorba tzv. fanpages,  v preklade fanúšikovské stránky, otvára nové možnosti komu-
nikácie s fanúšikom - zákazníkom. Najdôležitejšie je, byť aktívny a neustále sa prihovárať pomocou 
statusov, alebo pridávať aktuálne fotografie, ktoré vytvárajú následnú  interakciu medzi “fanúšik-
mi”. Výhodou pridávania fotografií na Facebook je možnosť označovania užívateľov na záberoch, čo 
napomáha ešte k väčšiemu expandovaniu po sociálnej sieti.  Ateliéry používajú na Facebooku rôzne 
“finty” na prilákanie nových zákazníkov, ako napríklad forma súťaže “Zdieľaj a vyhraj fotografova-
nie”, kedy sa uverejní jedna fotografia s takýmto textom, ktorú užívatelia zdieľajú na svojom profile, 
kde ju následne uvidia ďalší užívatelia, ktorí začnu fotografiu taktiež zdieľať. Ďaľšou z možností, 
je platená reklama, ktorá sa ukáže bežným užívateľom v bočnom paneli, alebo priamo na násten-
ke medzi novinkami. Na Facebooku sa nachádza enormné množstvo fotografov, z každého kúta 
Slovenska, či už zabehnuté ateliéry, alebo začínajúci fotografi z malých miest. Je len na užívateľovi, 
ktorý “lajkne”. 

Fotoateliér Moment láka návštevníkov svojej webovej stránky na facebook: [40]

“Našim cieľom je Vaša maximálna spokojnosť a to, aby ste odchádzali s dobrými pocitmi, ale predovšet-
kým s kvalitnými fotkami. Pridajte sa k našim fanúšikom na facebooku a budete mať prístup k najno-
vším fotkám. Fotíme svadby, deti, portréty, akty, reklamné fotky a firemné akcie.”

K ďalším zaužívaným sociálnym sieťam patrí aj Modrý koník, najväčšia sociálna sieť  pre 
mamičky na Slovensku. Jednou z kolóniek na sieti sú “Profesionáli”, kde sú združené firmy zao-
berajúce sa všetkým, čo sa týka materstva. Sem spadá aj kolonka “Fotenie a filmovanie detí”, kde 
si fotografi môžu mesačne predplatiť reklamu. Momentálne sa tam nachádza 30 fotografov. Tu sa 
fotografi snažia zaujať textom a fotografiami rodín a detí, aby si užívateľky vybrali práve ich.

         „Vaše svetlo do Tmy“                                                                „Fotky, ktoré majú dušu.”
                     Atelier Butterfly [41]                                                                   UndyPhoto [42]          

      „DNEŠNÝ MOMENT . . . ZAJTRAJŠIA SPOMIENKA“
        Foto svet detí [43]

Mnoho ľudí nemá záujem o fotografie v tlačenej podobe, ale ich hlavný záujem spočíva v 
prezentácií  fotografií na internete, presnejšie, na sociálnych sieťach. Či už mladé dievčatá, tehotné 
ženy, alebo matky, tento trend sa týka hlavne žien.
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3.3  POSTPRODUKCIA

Postprodukčné postupy sa používajú už od prvopočiatkov fotografie. Odkedy fotografi 
pracne a ručne retušovali sklenené negatívy, sa veľa zmenilo. Namiesto malých estetických úprav, 
ako retuš pleti, postprodukcia postúpila príliš ďaleko. S príchodom digitalizácie prišiel vznik nových 
počítačových softvérov. V tejto dobe je postprodukcia jednou z najhlavnejších podmienok klade-
ných na komunálnu fotografiu. Od retuše pleti, cez retuš nedostatkov disproporčných postáv, až 
po retuš celých pozadí. V mnohých ateliéroch sa postprodukcia stretáva s nepochopením, v rámci 
estetického cítenia. 

Najčastejšie používanou postprodukciou je retuš pleti. Menej zruční retušéri pleť úplne 
vyhladia, čím stratí štruktúru a fotografia pôsobí neprirodzene. Pleť sa neretušuje len dospelým, ale 
aj deťom, hlavne pri Newborn fotografií, ak sú novorodenci fľakatí. Deťom sa taktiež zosvetľujú oči, 
čím dieťa stráca na prirodzenosti a je príliš idealizované.

Pri fotografiách v ateliéri, na bielom pozadí, fotograf občas dorába v postprodukcii  fareb-
né a vzorové pozadia, pretože je to ekonomickejšie a v ponuke je široká škála vzorov. Často sa foto-
grafie dopĺňajú pozadím podľa tématiky záberu. Keď sa v ateliéri nenachádza linoleum s dreveným 
motívom, tak sa následne dorobí v počítači drevená podlaha. Nie vždy sú retušérske zručnosti na 
kvalitatívne vyspelej úrovni a často snímkom tieto zásahy skôr ubližujú, ako prospievajú. 

Ešte stále sa na fotografiách niektorých fotoateliérov  vyskytujú zastarané postupy post-
produkcie, ako napríklad prevod do sépie, snový efekt, prípadne sa používa prevod čiernobielej 
fotografie s farebným prvkom. Najhorší prípad postprodukcie nastáva vtedy, keď sa spájajú dve 
fotografie do jednej, prevedené nevydareným spôsobom.
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Obr. 31    Špecifická postprodukcia, Fotoateliér Moment 
[44]

Obr. 32    Neprirodzená retuš, Fotoateliér Moment [45]

Obr. 33    Dorobené pozadie, Fotoateliér Moment [46]



UTB ve Zlíně, FMK 43

Nikdy nekončiace možnosti postprodukcie úplne pohltili fotoateliér s názvom “Svet mi-
nihrdinov”. Fotoateliér ponúka fotografovanie detí, ktoré následne v postprodukcii obsadí do úlo-
hy rozprávkového hrdinu. V úvode stránky sa Svet minihrdinov prihovára pútavým textom:

“...Vydajte sa s nami na neuveriteľné dobrodružstvo… U nás sa stanú Vaše deti Rozprávkovými bytosťa-
mi na nezabudnuteľných fotografiách… originálnych tričkách… Hrdinami osobných kníh na mieru a 
Princeznami vďaka Dolly sukničkám…” [47]

Rozmanitosť gýčových postprodukcií je skutočne obrovská. Nekvalitné fotografie, nachádzajúce sa 
v nekvalitnej fotomontáži, ktoré ani náhodou nevyzerajú presvedčivo, sa tešia veľkej obľube. 
“UAAAU toto je úplne božská myšlienka!!!!!!už aby som mala svojho minihrdinu, ktorého nám potom 
krásne nafotíte!!!!” [48] píše užívateľka Mária Závodná Sládkova na facebookovej fanpage. Tu nastáva 
otázka, kam až dokáže klesnúť hranica vnímania. 

Obr. 34    V čarovnom svete, fotoateliér Svet minihrdinov  [49]
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3.4  TENKÁ HRANICA MEDZI ORIGINÁLNOU FOTOGRAFIOU 
A GÝČOM

Keď si človek prezrie internetové galérie rôznych slovenských ateliérov, slovo gýč je v mno-
hých prípadoch na mieste. Fotoateliéry sa na svojích stránkach mnohokrát prezentujú fotografiami, 
ktoré nie sú v súlade s estetickým vnímaním. 

Problém je v tom, že samotní fotografi nemajú kritický pohľad na svoju tvorbu, pretože 
sa považujú za profesionálov. Aj vďaka beznázorovým zákazníkom, ktorým sa páči všetko, len pre-
to, že je na fotografii ich milovaná osoba, alebo oni sami. Vyvstáva otázka, prečo to tak je? Prečo 
sa rodičom páčia neosobné, ateliérové zábery ich detí, oblečených  v nezmyselných a prehnaných 
kostýmoch, s ktorými nemajú ich deti nič spoločné? A v ktorých bolo predtým odfotených ďalších 
85 detí… Prečo sa prehliada gýč? Tieto otázky je veľmi ťažké zodpovedať. Jednoducho  je to tak. 
Žijeme v dobe, kedy sa ľudia dokážu nechávať ovplyvňovať vo veľkej miere. 

Fotografie z ateliérov majú rôzny charakter. Neraz sa stane, že sa ateliér prezentuje fotogra-
fiou vystrašeného alebo uplakaného novorodenca, alebo dieťaťa s kvetinkou v rozkroku. Fotografia 
budúcich rodičov zabalených do kusu látky a obviazaných mašľou vie tiež nemilo prekvapiť. 

Obr. 35    Bez kritického pohľadu, 
fotoateliér Peknáfotka [50]

Obr. 36    Za hranicou 
prijateľnosti, 

fotoateliér Peknáfotka [51]
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Obr. 37   Fotoateliér Godart [52]
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3.5  VÝPOVEDNÁ HODNOTA FOTOGRAFIÍ

Mnoho ateliérov sa snaží inovovať pomocou rekvizít, ale popritom zabúdajú na omnoho podstat-
nejšiu zložku tohto odvetvia, a to inovácia prístupu k fotografovanému objektu, teda celkovému 
vizuálnemu spracovaniu. Zdržanlivá inovácia je najčastejším a najnaliehavejším problémom,  dávno 
zabehnutých ateliérov, ktoré laicky povedané, zastali v čase. 

Čo sa týka fotografovania v ateliéri, na záberoch sa neobjavuje veľa emócií, prevažujú stagnujúce, 
inscenované fotografie. Málokedy sa stane, že fotografie majú výpovednú, umeleckú hodnotu. Na 
fotografiách chýba zachytený intímny vzťah rodiča a dieťaťa. Prečo ateliéry spadajú do stereotypov 
tým, že sa snažia byť originálnymi za každú cenu pomocou rekvizít? Kde sa stratila prirodzenosť? 
Sčasti je to tým, že niektorí  fotografi majú portrétovanie ľudí ako každodenný zdroj príjmov. Pri 
veľkom množstve zákazníkov sa kreativita vytráca, tým pádom sa motívy opakujú a ich význam sa 
vyčerpáva. Vzniká nekvalita obrazu, degradovaná nezaujímavým motívom.

Tu nastáva otázka, čo spôsobuje deficit kvalitných fotografov? Prebytok amatérov, bez potrebné-
ho vzdelania a skúseností, deformuje trhové prostredie a pravdepodobne odrádza profesionálnych 
umelcov, z ktorých by aspoň niektorí mohli prejaviť záujem o prácu obdobného charakteru.  

3.6  NOVÉ PRÍSTUPY KU KOMUNÁLNEJ FOTOGRAFII

Na Slovensku pôsobí niekoľko fotografov, ktorí spadajú do komunálnej fotografie, ale 
nespadajú do stereotypov. Ich prístup je invenčný, skôr dokumentárny ako inscenačný, ale stále 
portrétny. Fotografi sa vyhýbajú umelému osvetleniu a preferujú prirodzenné denné svetlo. Pri por-
tretovaní využívajú prírodné miesta, alebo domáce prostredie.

K portrétovaniu pristupujú s citom k vizuálnému stvárneniu danej situácie. Na snímkoch udrži-
avajú líniu emócií a zachovávajú prirodzený vzťah medzi portrétovanými. Miestami fotografujú 
banálne situácie, čím vo fotografiách zanechávaju autenticitu. 
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Obr. 38    Peter Mečiar [53]

Obr. 39    Peter Mečiar [54]

Obr. 40    Peter Mečiar [55]
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Obr. 41    Zdenek Vozárik [56]

Obr. 42    Zdenek Vozárik [57]
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4.  DOTAZNÍK

Ako demonštrujúcu súčasť mojej bakalárskej práce som zvolila dotazník, ktorý tvorí 4. 
kapitolu. Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť názor ľudí na slovenské portrétne ateliéry v súčas-
nosti. Vďaka dotazníku sa mi niekoľko hypotéz potvrdilo, ale aj vyvrátilo. Jednou z najhlavnejších 
hypotéz bolo, že ľudia obľubujú fotografovanie v ateliéri. Ďalšou z hlavných hypotéza tvrdila, že 
ľudia niesu ochotný platiť za ateliérové služby. Vďaka otvoreným odpovediam vzniklo mnoho zaují-
mavých postojov. Tieto postoje boli len malý zlomok všetkých odpovedí, ktore vyjavovali nezáujem 
o túto tému.

Dotazník bol tvorený cez internetovú stránku www.survio.com, kde bol k dispozícii v období 
9.4.2014 - 7.5.2014. Celkovo ho vyplnilo 160 respondentov. Dotazník bol anonymný a najčastej-
šie sa rozširoval pomocou zdieľania pomocou sociálnej siete Facebook. Koncepciu tvorilo 10 otázok, 
z toho štyri boli otvorené, kde sa respondenti mohli vyjadriť k danej téme, na danú otázku. Takmer 
všetky boli povinné. 

Následne uvádzam jednotlivé otázky s graficky spracovanými odpoveďami. 

1. KOĽKO MÁTE ROKOV?

Až 62,5 % respondentov bolo vo veku 20-24 rokov. Najmenej odpovedí tvorili respondenti vo veku 
35-50 rokov. 
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2. MÁTE DETI?

Vzhľadom na najčastejší vek respondentov 20-24 rokov, odpovedalo pozitívne iba 7,5 %.

3. DALI STE SA NIEKEDY ODFOTOGRAFOVAŤ V PORTRÉTNOM ATELIÉRI? 
    PRÍPADNE VAŠE DETI?

Pri tejto otázke takmer vznikol rovnaký pomer odpovedí. Aj napriek tomu, že respondenti, ktorí 
odpovedali NIE, pokračovali ďalej vo vypĺňaní dotazníku, čo bolo prínosné k danej téme, tým že 
vyjadrovali svoje postoje. 

4. AK ÁNO, NAPÍŠTE PREČO.

Takmer polovica odpovedí vyjadrovala, že sa respondenti nechali fotografovať skôr z povinnosti, 
ako z vlastnej iniciatívy. Najčastejšie to bývalo kvôli tablám a maturitným oznámeniam, fotografiám 
na doklady. Druhým najčastejším motívom bolo fotografovanie na pamiatku. Aby mali spomien-
ku, prípadne na obdarovanie rodiny. Veľmi málo ľudí odpovedalo, že sa nechalo fotografovať kvôli 
kvalite a profesionálnemu prístupu. 

5. AK NIE, NAPÍŠTE PREČO.

Väčšina respondentov odpovedala, že nemali dôvod na vyfotografovanie v ateliéri, prípadne o to 
nemali záujem, alebo to nepotrebovali.
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6. AKÉ SÚ VAŠE OBĽÚBENÉ FOTOATELIÉRY? PRÍPADNE AKÉ POZNÁTE?

K šiestej otázke sa respondenti vyjadrovali skôr negatívne, kedy nemali obľúbený fotoateliér, prípad-
ne žiadny ani nepoznali. Z toho vyplýva, že väčšina respondentov z celkových 160, nemá prehľad o 
súčasných fungujúcich ateliéroch.

7. STE OCHOTNÍ PLATIŤ ZA ATELIÉROVÉ SLUŽBY?

Pri tejto otázke sa nepotvrdila jedna z mojích hypotéz a to, že ľudia niesu ochotní platiť za ateliérové 
služby. Z odpovedí vyplýva, že takmer dve tretiny opýtaných, sú ochotní platiť za takéto služby.

8. FOTOATELIÉR / FOTOGRAFA SI VYBERÁTE PODĽA:

Pri tejro otázke mali respondenti možnosť odpovedať na tri možnosti súčasne. Na výber bolo zo 
šiestich možností. Podľa grafu môžme vidieť, že najčastejšie si ľudia vyberajú fotografov podľa cien 
za služby. Táto odpoveď mi príde adekvátna, vzhľadom na fakt, v akej krajine žijeme, hlavne čo sa 
týka finančného zázemia. Druhá najčastejšia odpoveď naznačuje tomu, že ľudia vyberajú fotografa 
podľa odborných znalostí a fototechniky. Čo si nemyslím, pretože, ako som už v jednotlivých kapi-
tolách písala, mnoho fotografov nemá s fotografovaním až také skúsenosti, a preto vzniká mnoho 
prác po úroveň bežného estetického vnímania. 
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Ďaľšie možnosti boli formulované skôr dopnkovo. Tí ktorí nenašli tu správnu odpoveď v možnos-
tiach, mali možnosť sa vyjadriť v otvorenej odpovedi- „iné“ Túto možnosť využilo mnoho ľudí, ale 
najčastejšie odpovede boli, že fotografa vyberajú podľa odporúčania ich okolia.

9. KTORÉ MIESTO PRE FOTOGRAFOVANIE PORTRÉTOV PREFERUJETE ?

Pri výsledku odpovedí k tejto otázke sa úplne vyvrátila moja hypotéza, ktorá tvrdila, že ľudia pri fo-
tografovaní preferujú ateliér. Vzhľadom na to nastáva otázka, prečo vzniká enormné množstvo foto-
grafií v ateliéri. Podľa grafu až 74,4% ľudí preferuje exteriér a iba 18,1% preferuje ateliér. Najmenej 
preferované miesto je u opýtaných doma. 

 10. ČO SI MYSLÍTE O SÚČASNÝCH PORTRÉTNÝCH ATELIÉROCH?

K otázke sa mali respondenti vyjadriť vlastnými slovami. Aj napriek tejto možnosti, drvivá väčšina 
z nich nemala názor. 
Tí, ktorí sa vyjadrili, inak ako odpoveďou „Nemám na ne názor.“ si myslia, že sú zlé, nekvalitné, 
predražené a často krát neinvenčné, prípadne, že ich je zbytočne veľa. Aj napriek mnohým nega-
tívnym odpovediam, mali respondenti aj kladné názory, ako si napríklad niektorí myslia, že sú na 
vysokej úrovni. Našla sa aj odpoveď, ktorá tvrdila, že sa každý rok zvyšuje ich kvalita.
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ZÁVER

Pri sledovaní vývoja komunálnej fotografie s presahom cez tri storočia sa dá veľmi rýchlo 
dospieť k záveru, že dnešná doba degradovala tento druh fotografie výraznejšie oproti rokom mi-
nulým. Samozrejme, neplatí to pre všetkých fotografov, ale cítiť jasný nepomer medzi kvalitnými 
fotografmi a fotografmi bez estetického cítenia.

Táto práca mnohokrát balansuje na hranici gýču, ale taká je realita. Mnoho ateliérov 
vôbec neprejavuje akýkoľvek záujem o sebaaktualizáciu a tým degradujú odvetvie komunálnej fo-
tografie, ako takej. V záberoch sa mnohokrát vytráca realita a prirodzenosť. Veľmi často si kladiem 
otázku, prečo niektoré ateliéry berú peniaze od ľudí za fotografické práce bez akejkoľvek výpoved-
nej hodnoty.  

Rodinné portréty, udalosti, celé odvetvie komunálnej fotografie sa dá fotografovať aj na 
úrovni a s veľkou dávkou výpovednej hodnoty. Ide predsa o okamihy a emócie, ktoré vedia byť 
silné. V znázorňovaní vzťahov dnešná komunálna fotografia pokrivkáva. Hlavným aspoktom sa 
stáva zárobok peňazí za služby, na ktoré niesu kladené veľke nároky. 

V jednej z kapitol spomínam fotografov, ktorí v dnešnej dobe, majú túhu fotografovať v 
oblasti komunálnej fotografie, aj napriek pocitu, že ľudia prehliadajú hranicu estetického vníma-
nia. 

Pôvodným zámerom mojej práce bolo opisovať jednotlivé stereotypy, zaužívané v Sloven-
ských portrétných ateliéroch. Postupom skúmania danej tématiky som sa snažila si klásť mnoho 
otázok, týkajúcich sa problematiky prehliadania gýču. Aj napriek zdĺhavému skúmaniu, je táto 
otázka stále otvorená. 
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