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Sabína Djasníková
fotoséria Cesty domov 2013 2014
a fotoséria Príbehy z veterinárnej
ambulancie 2013 - 2014
S fotografiou som sa bližšie
zoznámila pomerne neskoro, a to
v prvom ročníku na FMK UCM
v Trnave. Tu boli položené základy
môjho nadšenia z tvorby. V začiatkoch
som sa učila “vidieť” a vnímať svet cez
objektív v ateliéri doc.MgA Jozefa
Sedláka. Ďalšiu inšpiráciu som čerpala
z Cartier-Bressonovskej vizuálnej tradície, kedy som bola výrazne ovplyvnená odkazom doc. MgA Tibora
Huszára, ArtD. Odborné vedenie
a priateľstvo s Tiborom ovplyvnilo môj
pohľad na svet cez prizmu dokumentárnej fotografie. Konceptuálny
prístup a výtvarné stvárnenie sa vo
mne upevnili a rozvinuli štúdiom
v Ateliéri komunikácie v médiu fotografie pod vedením Jozefa Sedláka
a Petry Cepkovej. Náhľad do výtvarnej tvorby som získala v Ateliéri
výtvarnej kultúry pod vedením Mgr.
art Petry Cepkovej, ArtD.
Vo svojej fotografickej tvorbe
pracujem s emóciami a prostredím,
pričom objektami môjho stvárnenia
sú predovšetkým ľudia. Projekty
spracovávam do hĺbky, cielene sa im
venujem dlhšie časové obdobie a nechávam ich dozrieť. V začiatkoch som
tvorila výlučne čiernobiele fotografie,
neskôr som však farbe priznala určitú

estetizujúcu funkciu, ktorá zároveň
pomáha spájať a upozorňovať na
dôležité prvky vo fotografii, určuje
“náladu” snímkov. Nesnažím sa
o presný, doslovný popis, ale v zmysle
súčasných koncepcií v umení s ňou
pracujem tak, aby podporila autorský
zámer.
Vo všednej realite, v banálnosti
situácie akou je cestovanie vlakom,
nachádzam vizuálne atraktívne prostredie na fotografické stvárnenie
v sérii Cesty domov (2013-2014).
Cestu vlakom, podľa mňa, možno
symbolicky vnímať aj ako cestu
životom. Objavuje sa v ňom množstvo
ľudí, stretávajúcich sa na určitom úseku “trate”. Táto idea súvisí aj s mojím
zamýšľaním sa nad ďalšou cestou životom, jeho smerom po ukončení štúdia,
prehodnocovaním a bilancovaním.
Z histórie fotografie osobne vidím
súvislosť s Atgetovým fotografiami
parížskych obchodných výkladov.
Napriek tomu “výklady vlaku” sú
v podstate “výkladmi života” ľudí,
dobrovoľne “uväznených” počas cesty
k svojmu cieľu. Sú si v ňom síce
fyzicky blízki, ale duševne vzdialení.
Snažím sa o reflexiu vnútorného prežívania, ktoré sa zrkadlí v tvári osôb

a upevňuje odrazmi prostredia. Postavy sa objavujú v odrazoch, odchádzajú, ale tiež spočívajú vo svojom
vnútornom svete, ktorý som sa snažila
zachytiť. V rámci malého priestoru
zachytávam pulzovanie, prelínanie
vonkajšieho a vnútorného sveta ľudí.
V tejto téme sa objavuje určitá
snovosť, podporená takmer maliarskou farebnosťou snímkov. Vo
fotografiách vidieť posun od klasického dokumentu k vizuálnej poetike.
Dvojrozmernosť fotografického média
mi umožňuje spájať, oddeľovať
a premietať vnímané obrazy cez odrazy okolitého prostredia. Z rôznych
výjavov objavujúcich sa nezávisle od
seba sa stáva jeden svet, pre ktorý je
príznačná subjektívnosť.
Fotografická esej s názvom Príbehy z veterinárnej ambulancie (20132014) zachytáva prax veterinárneho
lekára z Pezinka. Tu sa objavuje moja
snaha o psychologický prienik do
duše zvieraťa, ale aj do vzájomného
vzťahu medzi človekom a zvieraťom.
V dnešnej dobe domáci miláčikovia
často zastupujú úlohu partnera či
dokonca nahrádzajú dieťa. Na druhej
strane sa objavuje čoraz viac prípadov

týrania a zanedbávania psov. Tieto
fotografie zachytávajú rôzne situácie
z jednej ambulancie. Vyskytli sa tu majitelia, ktorí sa zodpovedne zaujímali
o zdravotný stav svojich zvierat, ale
tiež smutnejšie prípady. Napríklad
psík, ktorého zrazilo auto a pár dní
ležal v priekope bez pomoci. Napriek
tomu, že sa dostal do veterinárnej
opatery, nedalo sa mu pomôcť inak,
ako zbaviť ho bolestivej a pomalej
smrti.
V minulosti mala reportážna a
dokumentárna fotografia moc zmeniť
pomery a tiež zaviesť určité zákony
(napr. zákon o zákaze detskej práce).
V dnešnej dobe sú fotografické výstavy a súťaže, zamerané na reportážnu
a dokumentárnu fotografiu, doslova
preplnené zábermi utrpenia a ľudia
sa stávajú imúnnymi voči takýmto
obrazom. Mojim zámerom nebolo
vyhľadávať a zachytiť tie najdrastickejšej scény. Považovala som však za
nutnosť, istým spôsobom poukázať na
bezohľadnosť, s akou sa niekedy správame k tým, ktorí si nevedia pomôcť
sami.
Sabína Djasníková
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Mgr. Sabína Djasníková (*1989)
Narodená v Považskej Bystrici
Študovala na Obchodnej akadémii v
Považskej Bystrici, ktorú ukončila v r.
2008. Nasledovalo štúdium na UCM,
Fakulta masmediálnej komunikácie
v Trnave, kde tento rok úspešne
absolvovala magisterský stupeň v
študijnom programe marketingová
komunikácia, odbor masmediálne
štúdiá. Žije a pracuje v Považskej
Bystrici a v Trnave.
Kolektívne výstavy:
2014 - Identita vysokoškoláka
(spoločná výstava študentov Ateliéru
komunikácie v médiu fotografie),
UCM FMK Trnava
2014 - Zraniteľné médium II (spoločná
výstava študentov Ateliéru výtvarnej
kultúry), UCM FMK Trnava
2014 - AMFO 2013, Národné osvetové
centrum, Bratislava
2014 - AMFO 2013, Městské muzeum
a galerie, Svitavy, Česká republika
2013 – Trnavský objektív,
Západoslovenské museum, Trnava
2013 - AMFO 2013, Záhorské
museum, Skalica
2013 - AMFO 2013, Levická synagóga,
Levice
2012 – Trnavský objektív,
Západoslovenské museum, Trnava
Ocenenia:
2013 – Trnavský objektív (diplom
a cena, bez určenia poradia)
- 2.miesto v krajskej súťaži AMFO
2013
- Čestné uznanie v celoštátnej súťaži
AMFO 2013

Publikácie:
MAGÁL, Slavomír: MUUZA 2014.
Ročenka kreatívnych výstupov
študentov, absolventov a pedagógov
Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. FMK UCM Trnava 2014.
178 s. ISBN 978-80-8105-461-7
(Spoluautorka fotografií)
HUSZÁR, Tibor – MAGÁL, Slavomír
– SEDLÁK, Jozef: MUUZA 2013.
Ročenka kreatívnych výstupov
študentov, absolventov a pedagógov
Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. FMK UCM Trnava 2013.
192 s. ISBN 978-80-8105-461-7
(Spoluautorka fotografií, autorka
fotografie na obálke knihy)
HUSZÁR, Tibor - MAGÁL, Slavomír
a kolektív: MUUZA 2012. Ročenka
kreatívnych výstupov študentov,
absolventov a pedagógov Fakulty
masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. FMK
UCM Trnava 2012. 184 s. ISBN
978-80-8105-352-8 (Spoluautorka
fotografií)
Katalóg k výstave Trnavský objektív
2013, Trnavské osvetové stredisko,
Trnava, 2013, 10.s (Publikované
víťazné fotografie)
Katalóg k výstave AMFO 2013,
Záhorské osvetové stredisko, Senica
2013, 7.s (Publikované víťazné
fotografie)
HUSZÁR, Tibor - MAGÁL, Slavomír
a kolektív: KONE.FMK. Ročenka
kreatívnych výstupov študentov,
absolventov a pedagógov Fakulty
masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave . FMK

UCM Trnava 2011. 184s. ISBN: 978-80810532-5-2 (Spoluautorka fotografií)
Aktivity a fotografie publikované v
tlači a na internete:
2014 Atteliér/univerzitný
dvojtýždenník, prezentácia tvorby v
rubrike fotostrana, FMK UCM, Trnava
2014 EJMAP/European Journal
of Media, Art and Photography),
nekrológ venovaný pamiatke Tibora
Huszára, FMK UCM, Trnava
2012 - autorka umeleckých fotografií
pre umelecký dokumentárny film Len
rieka nestarne I. a Len rieka nestarne
II.
2012 – fotografie z filmu Len rieka
nestarne II. uverejnené v regionálnom
periodiku Slovenská brána
2012 - fotografia z udeľovania
ocenenia Najkrajšia kniha Slovenska
2012 na portáli TASR
2012- 2013 – uverejnené fotografie vo
výbere fotografií na webovom portáli
Aetter FOTO
2012 - fotografia vo výbere
internetového fotografického
projektu portálu iLemon - Srdečné
pozdravy zo žilinského kraja
2011 – externá redaktorka a fotografka
pre regionálne periodikum Trnavský
hlas
2011 - textový aj obrazový
príspevok v regionálnych novinách
Považskobystrické novinky
djasnikova@gmail.com
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