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VÁŽENÍ PRIATELIA! ŠŤASTNÝM RIADENÍM OSUDU MÁM TÚ 
ČESŤ JA, VLADIMIR YURKOVIC, PREDSTAVIŤ VÁM POSTUP-
NE 12 PROFESIONÁLOV VO SVOJOM ODBORE. AKO UŽ 
Z NÁZVU VYPLÝVA, PÔJDE O FOTOGRAFOV, KTORÝCH SPÁJA 
NAJMÄ TO, ŽE MAJÚ CELÝ SVOJ PROFESNÝ ŽIVOT SPOJENÝ 
PRIMÁRNE S FOTENÍM A ROBIA TO NADMIERU ÚSPEŠNE. 
IDE O ĽUDÍ Z OBOCH BREHOV RIEKY MORAVY, KTORÝCH 
SOM MAL TÚ ČESŤ SPOZNAŤ POČAS SVOJEJ KARIÉRY A KTO-
RÝCH PRÁCU REŠPEKTUJEM. ZA POMOC PRI SPOVEDANÍ 
TÝCHTO MAJSTROV SVOJHO REMESLA ĎAKUJEM VLADOVI 
SLIVKOVI. TEŠÍ MA, ŽE SOM VĎAKA JEHO ROZHOVOROM 
MOHOL BYŤ NA CHVÍĽU S NIMI A DOZVEDEL SA O NICH 
NIEČO NOVÉ. PRAJEM VÁM PRÍJEMNÝ VIZUÁLNY AJ ČITA-
TEĽSKÝ ZÁŽITOK !

MOJA VOĽBA:
Obaja s Ivanom sme sa zhodli, že jeho tvorbu 
jednoznačne vystihujú zábery skla a portréty. 
Aby však dostali svoj priestor aj profesionálne 
zdatné práce pre klientov, vyberám toto zátišie 
s neresťami, ktorým občas i ja veľmi rád pod-
ľahnem. Najmä, keď sú takto lákavo odprezen-
tované. A Ivan má vo svojom portfóliu takýchto 
záberov (doslovne jedlých, či pitných) neúrekom.

Ivan Čaniga: 
Ilustrácia pre firemný 
kalendár

DVE JEDNOTKY ZNAMENAJÚ MAJ-
STROVSKÉ ALEBO ANJELSKÉ  ČÍS-

LO. SÚ PRVOTNÝM  A ZÁKLADNÝM 
SYMBOLOM NUMEROLÓGIE.  ĽUDIA 

POD JEDENÁSTKOU  SÚ VRAJ CITLIVÍ 
A ZRANITEĽNÍ.  NETUŠÍM, ČI JE IVAN 
ZRANITEĽNÝ, ALE SVOJU CITLIVOSŤ 

A VNÍMAVOSŤ DEMONŠTRUJE VO 
SVOJICH PRÁCACH NAPLNO.  CLONO-

VÉ ČÍSLO 11 JE  TIEŽ DOBRÁ VOĽBA.

PrintProgress časopis pre polygrafiu a súvisiace 
odvetvia (máj – jún 2018)

IVAN ČANIGA
Ivan patrí ku základným kameňom novej sloven-

skej profesionálnej fotografie. Rozumejme presnejšie 
reklamnej, porevolučnej. Tú dieru v stĺpiku nižšie, 
presnejšie medzi rokom 1991 a minimálne novým 
miléniom, vyplnila veľmi plodná spolupráca s grafic-
kým štúdiom. Profitovali na tom obe strany. Štúdio sa 
mohlo pýšiť originálnymi vizuálmi takmer ku každej 
zákazke, presne v dobe, kedy všetci naokolo kvôli jed-
noduchosti hromadne využívali fotobanky. Ivanovi táto 
spolupráca priniesla veľkú skúsenosť s rôznorodými 
témami a náročnosť ku sebe samému. Na druhej strane 
získal stabilitu a sústredenie sa na svoje poslanie. Preto 
dnes o sebe môže hovoriť, že sa v podstate venuje už 
len vlastným projektom. 
                                                              Vladimir Y.

IVAN V KOCKE 

1964 –  narodil sa v Partizánskom, v súčasnosti žije 
a tvorí v Bratislave.

1979 – 1983 
      – študoval fotografiu na SUPŠ v Bratislave.
1985 – 1990 
  – pracoval v Československej televízii ako fotograf.
1991 – pracoval ako fotograf v slobodnom povolaní. 
2007 –  spoluzaložil Asociáciu profesionálnych 

fotografov SR, ktorej je aj členom. 
2008 –  2015 
  –  pôsobil ako lektor fotografie na Paneurópskej 

vysokej škole na Fakulte masmédií.
2008 –  získal prestížny certifikát QEP (Qualified 

European Professional Photographer), ktorý 
udeľuje Federácia európskych fotografov.

2009 –  získal jedno zlaté a dve bronzové ocenenia 
v súťaži Európsky fotograf roka.

2011 –  získal bronzové ocenenie v súťaži Európsky 
fotograf roka.

2013 –  získal prestížny certifikát MASTER QEP, ktorý 
udeľuje Federácia európskych fotografov.

2016 –  pracoval ako lektor fotografie na Univerzite  
sv. Cyrila a Metoda, FMK v Trnave.

1998 – 2018 
  –  svoju tvorbu prezentuje na desiatkach výstav 

doma i v zahraničí. 

S láskavou podporou spoločnosti
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IVAN ČANIGA |  TREBA VNÍMAŤ ŽIVOT OKOLO 
SEBA A BYŤ PRIPRAVENÝ.
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PREDSTAV SA NÁM 
TROMA VETAMI...

Som závislý na fotografii. Som 
rodinný typ a mám rád zvieratá. 

Neznášam arogantných ľudí, preto 
si vyberám, s kým budem pracovať.

ČO JE TO DOBRÁ FOTOGRAFIA?
Dobrá fotografia je taká, ktorú 

nepotrebuješ opisovať ďalším dlhým 
textom, aby si pochopil, o čo fotogra-
fovi ide. Je to ako s dobrou knihou, 
tiež nepotrebuješ popisnú fotografiu 
k tomu, aby si prežil plnohodnotne 
príbeh, ktorý sa v knihe odohráva.

TVOJA RADA ZAČÍNAJÚCEMU 
FOTOGRAFOVI?

Fotografia má veľmi veľa žánrov, 
každému začiatočníkovi by som dal 
takú radu, aby si z nich vyskúšal čo 
najviac. Budúci fotograf by si mal 
napozerať veľa fotografií od reno-
movaných fotografov z histórie aj 
zo súčasnosti. 

Toto určite pomôže zoriento-
vať sa v rôznych fotografických 
oblastiach. Potom je už len na ňom, 
vybrať si smer, začať experimen-
tovať, hľadať námety. Hlavne sa 
netreba hnať za megapixelmi, ale 
začať veľmi veľa fotiť. Hľadať si svoj 
vlastný fotografický prejav, čo je 
asi to najťažšie, ale pri miliónoch 
fotografií, ktoré každý deň vznikajú, 
je to nevyhnutnosť.

MÁŠ SVOJE RITUÁLY 
PRI FOTENÍ?

Špeciálne rituály nemám, no stále 
ma vie rozhodiť, ak sa ma niekto 
zo štábu na začiatku fotografovania 
opýta, kedy skončíme… Každé moje 
fotenie začína dôkladnou prípravou, 
ale nie v deň fotografovania. Veľa 
mojich fotografií je vytvorených 
v štúdiu, ktoré si v súčasnosti prena-
jímam a vyberám podľa zákazky. To 
znamená obhliadku štúdia, prípravu 
rekvizít, namaľovanie pozadia atď. 
Dokonca sa mi osvedčilo zábery 
pred fotením naskicovať, podľa toho 
už viem, do akej atmosféry a farby 
budem záber ladiť, aké a koľko svetiel 
budem používať. V deň fotografova-
nia sa snažím sústrediť iba na foto-
grafovanie, ktoré si potom užívam.

NAJBIZARNEJŠIA ZÁKAZKA?
Neviem či zákazka, ktorú opíšem, 

sa dá nazvať bizarnou, ale bola cel-
kom zábavná.

Pre jednu reklamnú agentúru som 
mal nafotiť lyžiara, tínedžera, ako lyžuje 
v idylickom prostredí, niekde v Alpách 
a užíva si prostredie krásnej zasneženej 
prírody. Súčasťou fotografie bola presne 
určená lyžiarska výstroj, aby lyžiar ladil 
s korporátnymi farbami spoločnosti. 
Fotografia mala byť použitá na reklamný 
vizuál, ktorý informoval o výhre, čo bol 
luxusný víkend v Alpách pre celú rodi-
nu. Našli sme dvoch lyžiarov, pre istotu, 
ak by sa nebodaj pri fotení jeden z nich 
zranil, aby mohol pokračovať druhý. 

Síce bola zima, no ako to niekedy 
býva, na horách bolo veľmi málo 
snehu. Preto sme sa rozhodli nafotiť 
tento záber na Dachsteine v Alpách, 
je to ľadovec, takže tento záber 
sme išli zrealizovať tam. Po šies-
tich hodinách cesty, keď sme prišli 
na miesto, sa tak zmenilo počasie, 
že lanovku pre víchricu zatvorili 
a oznámili nám, že najbližšie tri dni 
nebude v prevádzke. Nemohli sme 
čakať tri dni, kvôli naplánovanej 
inzercii, termín nás nepustil, tak sme 
sa vrátili domov. Na druhý deň som 
dal v štúdiu vyrobiť šikmú plošinu 
a do stropu sme namontovali hák 
na uchytenie karabíny. Kúpili sme 
horolezecký úväz, lyžiara sme uchytili 
o strop, postavili v póze, ktorú sme 
potrebovali na plošinu a tak som 
nafotil lyžovačku v Alpách v ateliéri. 
Samozrejme, v postprodukcii sme ho 
dostali do krásnej zasneženej scenérie 
z imagebanky. Klient aj v agentúre 
boli nadmieru spokojní.

TVOJA SRDCOVÁ 
FOTOGRAFIA?

Mojou srdcovkou je fotografia 
z mojej voľnej tvorby, ktorá sa volá 
Grand Canyon. Vytvoril som ju  
v období, keď som začal viac koketo-
vať s výtvarnou fotografiou.

Bola ocenená cenou poroty na  
VII. Medzinárodnom festivale výtvar-  
varného umenia v San Crispino, v Ta- 
liansku. Sú to dva sklenené objekty, 
ktoré som nainštaloval tak, aby pripo-
mínali prírodné útvary Grand Canyo-
nu. Ich veľkosť som znásobil vložením 
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DEVÄŤ OTÁZOK 
           IVAN ČANIGA

Ivan Čaniga | Q09 deväť otázok autorovi
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Golden Gate, 2005
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Grand Canyon, 2005
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Braňo Kostka, dirigent, 2005

Jozef Bednárik, režisér, 2011

Aneta, G-STRINX, 2009
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Labyrint lll, 2016

Las Vegas, 2005
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malých guliček do tejto scény, ktoré 
navodzujú ilúziu horolezcov, a tým 
zvýšil majestátnosť tejto monumentál-
nej prírodnej scenérie v Arizone. 

FOTOGRAF, KTORÉHO 
TY OBDIVUJEŠ?

Tých fotografov mám viac, no 
keď mám menovať iba jedného, je 
to Sebastiao Salgado. Jeho fotografie 
otvorili oči a prinútili mocných tohto 
sveta zamyslieť sa nad devastova-
ním prírodného bohatstva na našej 
planéte. Na základe jeho fotografií 
vzniklo vo svete veľa nadácií na po-
moc ľuďom v najchudobnejších kú-
toch na zemi. Obnovil dažďový prales 
v rodnej Brazílii. Jeho fotografie 
majú vždy silný príbeh, načasovaný 
okamih s jedinečnou atmosférou. Na-
priek tomu, že fotí všetko čiernobielo, 
jeho fotografie sú neskutočne farebné 
a plné života. 

JE NEJAKÁ VYSNÍVANÁ 
FOTOGRAFIA, KTORÚ 
SI EŠTE NENAFOTIL? 

Vysnívanú fotografiu nemám. 
Život ponúka fotografovi nesku-
točne veľa námetov, nové výzvy. 
Nechám sa prekvapiť, čo prinesie 
budúcnosť, ako budú pokračovať 
nové technológie na zachytenie 
obrazu. Možno to bude nejaká špe-
ciálna 3D fotografia. Treba vnímať 
život okolo seba a byť pripravený. 

NAJBLIŽŠIA VÝZVA?
Začal som sa zameriavať na dlho-

dobejšie fotografické projekty. Hľadám 
také témy, ktoré ma obohacujú a posú-
vajú dopredu. 

Od malička mám rád zvieratá. Za-
čal som pracovať na novom fotografic-
kom projekte, cestujem po Slovensku, 
kde hľadám zaujímavé rodiny a ich 
úzky vzťah, ktorý sa vytvoril medzi 
človekom a zvieraťom. Častokrát hra-
ničí takéto priateľstvo až so závislosťou 
jedného na druhom. Tieto momenty 
vytvárajú ľudské príbehy, ktoré sú pre 
mňa zaujímavé aj poučné. Rád by som 
využil fenomén fotografie a zdoku-
mentoval cez obraz a moje videnie 
tieto pevné putá. 

Čo sa týka miesta na zemi, rád by 
som žil so svojou manželkou jeden rok 
na peknom ostrove, užíval si more, 
teplo, miestne jedlo, možno by som 
niečo aj nafotil. O tom spolu snívame 
a robíme všetko preto, aby sa nám to 
podarilo, pokiaľ sme ešte zdraví. 

PRÍBEH FOTOGRAFIE
V roku 2008 som mal na našej 

ambasáde vo Washingtone výstavu 
s názvom Paralelný svet. Prebehla 
vernisáž a päť minút slávy. Odchy-
tila si ma jedna pani a priviedla 
k fotografii, ktorá sa volá Las Vegas. 
Pri tejto fotografii sa zastavila a po-
vedala, že býva v Las Vegas a že by 
chcela do kancelárie túto fotografiu, 

ale oveľa väčšiu, ako je na výstave. 
Vieš, ako to chodí na otvorení, 
veľa sľubov, málokedy sa zrealizuje 
niečo, čo vyzerá ako istá vec.

Prišli sme domov, ja som už aj 
zabudol, že som bol v USA, keď za-
zvonil telefón a ozvala sa milá pani 
z Las Vegas, že je v Bratislave, nech 
jej dám adresu, že by rada prišla 
do ateliéru a zároveň zadala rozme-
ry na obraz, ktorý chce do kancelá-
rie. Po zvítaní mi porozprávala, že 
je v Bratislave na dovolenke a rada 
by mala ten obraz čo najskôr doma. 
Tak sa prešla párkrát po štúdiu 
a v stopách mi nadiktovala rozmer, 
ktorý vyšiel 100 x 160 cm. Dal som 
ho vyrobiť vo Viedni na hliník 
prekrytý akrylátom a poslal do Las 
Vegas. Tak, aj takéto príhody sa 
stávajú.

Ivan Čaniga | Q09 deväť otázok autorovi

Pre PrintProgress, časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia, prílohu redakčne a graficky pripravuje YurkovicDesign - s.r.o.
Autorom projektu a portrétu I.Č. je Vladimir Yurkovic. Interview s fotografmi vedie a spoluautorsky sa podieľa Vlado Slivka.
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ZNAČKA FOTOAPARÁTU 
HASSELBLAD H5DLL 50, 
CANON, LINHOF

STUDIO EQUIPMENT 
ELINCHROM, PROFOTO, 
MANFROTTO

POSTPRODUKCIA 
& COMPOSITING HW & SW 
PHOCUS, PHOTOSHOP, 
LIGHTROOM 

MONITOR DELL 

NA MIERU ZOSTAVENÉ 
VEĽMI VÝKONNÉ PC
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