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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:
Rád by som sem vybral to oko, ale uzurpovať si 
ho len pre seba a uväzniť ho v takomto malom 
okne sa mi nezdá fér. Pre ktorý z Filipových 
záberov to bude fér? Neviem, ale tento ceruzkový  
prales ma dostal. A o tomto aj moje okienko je... 
Mám pár dobrých nahrávok s japonskými flauta-
mi Shakuhachi. Na obale CD je síce suchá zenová 
záhradka s kamienkami, mne je však jasné, že 
nabudúce to bude táto fotka fujarovej plantáže.

Filip Kulisev: 
Arashiyama, Japan

FILIPOVE ČÍSLO JE ČISTÁ ESENCIA 
POČIATKU I  KONCA. V ZÁVISLOSTI 

OD TOHO, KTORÝM SMEROM SA 
K NULE BLÍŽIME - TAKÉ PODIVNÉ 

ČÍSLO TO JE. OKREM TOHO, ŽE 
MÁ TAKMER DOKONALÝ TVAR, 

ČASTO VYUŽÍVANÝ VESMÍRNYM 
STAVITEĽOM, JE NULA OKO, HĽA-
DÁČIK A TECHNICKY VZATÉ, JE AJ 

TOU POVESTNOU  DIEROU V OBJEKTÍVE.

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

FILIP KULISEV 
Musím sa priznať, je to dosť problém, napísať 

niečo o fotografovi, o ktorom sa už písalo všade. 
Čas beží a jediné, čo ma upokojuje je, že pri Fili-
povom tempe nikto ešte nestačil napísať všetko. 
Našťastie na túto úlohu ani podvedome neašpiru-
jem. Preto si to veľmi zľahčím a hodím výhybku 
rečníckou otázkou: Je ťažšie vyberať pár záberov  
z množstva perfektných alebo je ťažšie vybrať také 
isté množstvo perfektných záberov z množstva 
priemerných?

Jedno je isté: vo Filipovom prípade sa nedá  
postupovať metódou postupného zužovania 
výberu. Pretože to bolí. Každý kus, čo musí ísť  
z kola von... Správne vidíme len srdcom. Vtedy 
sa to dá vydržať.

                                                     Vladimir Y.
FILIP V KOCKE 

2001 –  založil firmu Amazing Planet.
2001 –  vernisáž prvej výstavy. Nasledovalo vyše 200 

výstav v SR a po celom svete.
2006 –  vydal svoju prvú publikáciu Amazing Planet, 

ktorá neskôr vyšla v 15-tich jazykoch.
2007 –  založil Asociáciu profesionálnych 

fotografov SR.
2010 –  získal najvyššie európske ocenenie pre 

profesionálnych fotografov Master QEP. 
Za prírodné scenérie udelila komisia FEP-u 
titul Master QEP len po druhý raz.

2012 –  stal sa prvým profesionálnym fotografom 
z krajín strednej a východnej Európy, 
ktorý získal v Londýne najvyššie ocenenie, 
certifikát a titul Fellowship (FBIPP) 
od Britského inštitútu profesionálnych 
fotografov (BIPP).

2012 –  stal sa Európskym profesionálnym 
fotografom roka v kategórii príroda a súčasne 
držiteľom ocenenia FEP European Landscape 
Golden Camera 2012.

2017 –  vystavoval svoje diela na Severnom póle.
2018 –  reprezentuje Slovensko na prestížnom 

podujatí OSN o vode v New Yorku. Okrem 
výstavy a premietania krátkeho filmu „Shape 
of water“ sa premietajú jeho fotografie 
na budove OSN.

S láskavou podporou spoločnosti

Tlač seriálu foto|grafik|um No. 03_2018 je realizovaná na papieri 
Garda Gloss Art 150 g/m2 od Europapier Slovensko, s.r.o.
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PREDSTAV SA NÁM 
TROMA VETAMI...

Že vraj som citlivý, konzervatív-
ny, introvertný extrovert, cieľa-
vedomý, pohodlný, ctižiadostivý, 
priateľský, dobromyseľný, ironický, 
zodpovedný, netrpezlivý buldog. 
Jeden z nás. :-)

ČO JE TO DOBRÁ FOTOGRAFIA?
Ktorá zmrzlina je dobrá? Čokolá-

dová, oriešková, jahodová? Sto chutí 
je aj vo fotografii. Je to veľmi subjek-
tívne. Pre mňa je dobrá tá fotografia, 
ktorá zanecháva pozitívne emócie 
a robí ľuďom radosť.

TVOJA RADA ZAČÍNAJÚCEMU 
FOTOGRAFOVI?

Nájsť si svoj štýl - vlastný rukopis. 
Učiť sa z vlastných chýb a nikdy sa 
nevzdať svojho sna. Robiť fotografiu 
zo srdca, všetko sa mu raz vráti, a to 
ho bude hnať ďalej.

Je to ako taliansky kuchár, ktorý 
varí s láskou - zo srdca. 

Preto môžu mať často amatéri 
lepšie fotografie ako profesionáli. 
Majú na to čas, nik ich netlačí, robia 
to pre radosť. 

MÁŠ SVOJE RITUÁLY 
PRI FOTENÍ?

Nie. Na každú cestu a každý 
fotopoint sa zodpovedne doma 

pripravujem. Na mieste si to najprv 
obzriem a začnem rozmýšľať, čo 
ďalej, kedy a či vôbec. Nefotím veľa. 
Som už pohodlný na skoré vstávanie 
a ťažké túry. Snažím sa aj vychut-
návať si život na cestách bez foťáka, 
neblázniť sa kvôli fotografii, som 
trošku kľudnejší a rozvážnejší..., ale 
keď je vhodné miesto a svetlo, tak sa 
ide na vec.

NAJBIZARNEJŠIA ZÁKAZKA?
Nerobím na zákazky, ale zážitkov 

za posledných 25 rokov cestovania sa 
nazbieralo dosť. Posledných 15 rokov 
sme tak 6 - 8 mesiacov v roku niekde 
vo svete mimo Európy. Keďže si nepa-
mätám, čo bolo včera, tak si to radšej 
píšem vo forme denníka na cestách. 
Ten posielame našim najbližším, 
ktorí sa hodne bavia a virtuálne 
cestujú s nami. Je to aj dobrý podklad 
pre naše knižky ZOOM - príbehy 
z ciest. Bizarná alebo skôr zaujímavá 
bola minulý rok výstava na Severnom 
póle. Bolo to veľmi príjemné, keď 
20 ľudí držalo symbolicky v kruhu 
okolo zástavy 90° N moje fotografie 
zo všetkých kontinentov. Tie sme 
potom vystavili na trupe najväčšieho 
atómového ruského ľadoborca, kde 
sú doteraz. 

TVOJA SRDCOVÁ 
FOTOGRAFIA?

Zrejme Grand Prismatic Spring...
Viac o nej v príbehu fotografie.

FOTOGRAF, KTORÉHO 
TY OBDIVUJEŠ?

Nelepím si nikoho plagáty po ste-
nách. :-) Vnímam fotografov len 
z môjho žánru prírodných scenérií. 
Som taký hodne úzkoprofilový. :-)

Komerčne to má premakané 
Američan austrálskeho pôvodu Peter 
Lik. V Čechách je je to náš úžasný 
kamarát, fotograf Jiří Kolbaba. Ten má 
neuveriteľný dar slova, ktorý dokáže 
vtiahnuť diváka do každej fotografie 
svojím príbehom, aj keby to bola noč-
ná fotka Petržalky zo 16. storočia. :-)

JE NEJAKÁ VYSNÍVANÁ 
FOTOGRAFIA, KTORÚ 
SI EŠTE NENAFOTIL? 

Skôr vysnívané miesta, kde som 
ešte nebol. Mal som veľa vysnívaných 
miest a aj šťastie ich už vidieť. Často 
sa vraciame na miesta, kde sme sa 
dobre cítili, a kde je to fotograficky 
silné. Nepotrebujem navštíviť všetky 
krajiny sveta. Až nedávno som ich 
zrátal a je ich zatiaľ 134. To číslo 
veľmi pomaly rastie práve kvôli tomu, 
že sa vraciame tam, kde sa dobre cíti-
me. Sú to také klasiky ako Austrália, 
západ USA, Kanada, Namíbia, Island, 
Antarktída, Arktída, Polynézia, 
Patagónia, Karibik a absolútne naj je 
náš obľúbený Havaj a Nový Zéland. 
Tento rok ideme konečne na Palau, 
a to som chcel vždy pofotiť zhora. 
A keďže som občas aj menej skromný, 
tak by som si rád odfotil našu úžasnú 
planétu zhora. Čo si človek neurobí 
sám, tak to nemá. :-)
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Grand Prismatic Spring, USA
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Oak Alley, Lousianna

Baobab Alley, Madagascar
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Keanae Valley, Hawaii

Coeur de Voh, New Caledonia 

foto grafikum_kulisev_9.5_press.indd   77 14.06.18   15:03



 08 | PP 78

Q09

NAJBLIŽŠIA VÝZVA?
Teším sa na ďalšie 3 pripravova-

né knihy. Rád by som mal putovnú 
outdoorovú výstavu a hádam vyjde 
aj výstava v Severnej Kórei. Robiť 
naďalej radosť svojou tvorbou ľuďom, 
ale aj sebe. Veľmi ma to teší a dodáva 
energiu, keď vidím feedback z celého 
sveta. Máme to šťastie sa stretávať 
s úžasnými ľuďmi a zažívať neuveri-
teľne krásne chvíle, spoznávať miesta. 
Toto je dar, za ktorý som veľmi 
vďačný.

TOU SEVERNOU KÓREOU  
SI MI VYRAZIL DYCH…

No áno, znie to odvážne, najmä 
keď si uvedomíme, že do Kórey 
chodí ročne len 5000 turistov, pričom 
drvivú väčšinu tvoria Číňania. My 
tam letíme 9. októbra vďaka našim 
známym, s ktorými sme sa zozná-
mili na Severnom póle. Sú to Rus 
a Japonka, žijúci v Číne a v Japonsku, 
oni boli už trikrát v Severnej Kórei 
a ich kamarát šéfuje severokórejské-
mu turizmu. Keďže sa aktuálne začali 
mierne uvoľňovať vzťahy, skúsili sme 
šťastie a teraz dúfame, že všetko vyjde 
podľa našich plánov. Je to pre nás 
veľká výzva.

PRÍBEH FOTOGRAFIE
S veľa fotografiami sa spájajú 

špeciálne zážitky. S fotografiou 
Grand Prismatic Spring je to jeden 
z tých nezabudnuteľných. Miesto sa 
nachádza v Národnom Yellowsto-
neskom parku a o to je to kompli-
kovanejšie. Boli sme tam viackrát 
a vždy sme uvažovali a zisťovali, ako 
by sme toto úchvatné miesto nafotili 
letecky. Dva roky trvala komuniká-
cia s ľuďmi z parku spôsobom “to sa 
nedá”. Ak by som nemal tú buldočiu 
povahu, dávno to vzdám. Napokon 
nám povolili desaťminútové (!) 
fotenie z helikoptéry. Povolenie sme 
teda mali, no nemali sme človeka, 
s kým by sme to absolvovali. Našli 
sme však správneho týpka z mes-
ta Belgrade v susednej Montane, 
ktorý mal skúsenosť s prelietavaním 
ponad toto jazero. Ďalšou otázkou 
bolo: kedy vyraziť? V nesprávnom 
ročnom období a pri zlom počasí 
by sme zhora videli maximálne 
tak oblak pary. Napokon sme si 
rezervovali 10 dní, počas ktorých 
sme to skrátka museli dať. Vo 
výške troch kilometrov nad morom 
priviazaný lanami o helikoptéru bez 
dverí som si to patrične “užil”. Tých 
“desaťminútoviek” sme totiž napo-

kon absolvovali viacero, ale vždy 
sme museli odletieť a potom zase 
priletieť. Takto som polozamrznutý 
v otvorenej helikoptére strávil vyše 
tri hodiny letu, počas ktorých som 
musel nafotiť dvanásť kvalitných zá-
berov. Výsledná fotografia je z nich 
zložená trojradová panoráma. Ná-
ročnosť tohto postupu bola aj v tom, 
že som musel pri každom zábere, 
priviazaný a skrehnutý, visieť presne 
kolmo nad daným miestom, aby to 
finálne zafungovalo.

Našťastie nám prialo počasie 
a mali sme ideálne poveternostné 
podmienky, takže som dokázal 
nafotiť jednotlivé fotky v patričnej 
kvalite, aby som z nich mohol vy-
skladať výslednú panorámu. Koniec 
dobrý, všetko dobré. :-)

Filip Kulisev | Q09 deväť otázok autorovi
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Autorom projektu a portrétu F. K. je Vladimir Yurkovic. Interview s fotografmi vedie a spoluautorsky sa podieľa Vlado Slivka.
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Wanaka Lake, New Zealand

ZNAČKA FOTOAPARÁTU 
CANON 5DSR
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