
Dni /nielen/ fotografie v Leviciach 2022 

15. ročník medzinárodného fotografického festivalu  

6.5. - 31.7.  

    

 

Dni fotografie v Leviciach, medzinárodný fotografický festival (DFLV) je podujatie, kde sa 

svojimi dielami prezentujú profesionálni a amatérski fotografi. Každoročne uskutočňujeme 

niekoľko výstav a sprievodných podujatí tematicky spojených s fotografickým umením. 

Zámerom a cieľom všetkých ročníkov DFLV je sprostredkovať obyvateľom a návštevníkom Levíc 

sériu fotografických výstav profesionálov i amatérov ako aj fotoklubov zo Slovenska 

a zahraničia, ponúknuť viacero sprievodných podujatí blízkych fotografickému umeniu.  

Možnosť prezentovať tvorbu fotografov ponúkame profesionálnym autorom z metodických 

a aj vzdelávacích dôvodov, aby sa neprofesionálni fotografi učili od profesionálov a 

profesionálne rástli. Podujatie je aj propagáciou fotografie ako jedného z najvýznamnejších 

vizuálnych umeleckých médií. Výsledkom festivalu je nielen sprostredkovanie, ale aj  oslava 

fotografického umenia v regióne a nadviazanie odbornej spolupráce v rámci medzinárodných 

vzťahov.  

Už 16. krát (v r. 2007 sa uskutočnil nultý ročník DFLV) je hlavným organizátorom Regionálne 

osvetové stredisko v Leviciach a spoluorganizátorom o.z.  Fotogravity. Hlavným partnerom 

podujatia je už šiesty rok Fond na podporu umenia. 

Koncept tohto ročníka je podobný tým predošlým: chceme predstaviť fotografiu v jej 

rôznorodosti žánrov ako jeden z druhov výtvarného umenia. Vystavujúcich sme vopred vyberali 

tak, aby spĺňali tieto naše predpoklady. Na výstavách, ktoré sme pre Vás pripravili, môžete 

vzhliadnuť celú škálu žánrov fotografie, akými sú: fotografický dokument, konceptuálna, 

inscenovaná, portrétna, krajinná a v neposlednej miere analógová fotografia. Tento rok Vám 

netradične  predstavujeme aj osobnosť mimo fotografie v osobe výtvarného  umelca, preto – 

Dni (nielen) fotografie v Leviciach 2022. Účastníci tohtoročného festivalu v niektorých 

prípadoch predstavujú stredoeurópske špičky fotografického umenia. Sme radi, že sme ich 

získali pre účinkovanie na DFLV.  

V tomto roku sme pripravili 10 fotografických výstav, 8 virtuálnych prehliadok a 6 sprievodných 

podujatí spätých s fotografickou tvorbou.  

 



Od 6. mája je otvorených 8 výstav:  

Dizajnér, typograf a fotograf Lajos Gombos z Maďarska sa predstavuje v Synagóge Šahy, 

Menora SAAG Centrum Artis. "...jeho mnohé snímky naraz vyzerajú akoby v minulosti aj 

budúcnosti, ako keby fotograf z 19. storočia putoval vekom a dosiahol postapokalyptickú 

krajinu." (György Cséka). Návšteva výstavy bude možná do 28.5.2022. 

V Leviciach, v Parku M. R. Štefánika, priamo pod stromami, sú nainštalované veľkoformátové 

fotografie dvoch autorov – Karla Cudlína /CZ a Petra Korčeka /SK, ktoré pod názvom Mestá 

bez nás, dokumentujú úplne prvé dni po vyhlásení protipandemických opatrení. Čiernobiele 

fotky českého fotografa Karla Cudlína zachytávajú ikonické miesta pražskej metropoly a 

farebné snímky slovenského autora Petra Korčeka zasa ulice metropoly na Dunaji. Tieto, 

časovo najdlhšie trvajúce dve výstavy budú nainštalované do 31.7.2022.  

V levickej synagóge, kde každoročne pripravujeme slávnostné otvorenie celého festivalu, sa 

predstavuje Vasil Stanko /SK. Pre túto výstavu je termín 27.5.,( deň otvorenia festivalu), 

zároveň jeho finisážou. 

„Autor patrí k najvýraznejším predstaviteľom českej a slovenskej fotografie posledného 

obdobia. Jeho prínos spočíva v objavovaní nových postupov aj v osobitom použití známych 

metód. Výstava prináša niekoľko súborov, v ktorých môžeme sledovať umelcov vývoj od roku 

1996, kedy sa začal venovať projektom so zrkadlením, najskôr v radoch čiernobielych 

fotografií...“ (Jiří Machalický).  

Tri výstavy v Tekovskom múzea v Leviciach: 

Návštevníci Tekovského múzea uvidia v Nécseyho galérii fotografický koncept mladej 

fotografky Enikő Hodosy /HU. Jej hlavnou oblasťou záujmu je vzťah medzi ľudským telom a 

dušou. Inšpirované sociálnymi a psychologickými problémami, ich brutalitou a krásou, 

prezentované vzdušnou a intímnou atmosférou.  V roku 2021 bola vybraná ako jeden z 

talentov Capa Center FUTURES - European Photographic Platform a získala trojročné umelecké 

štipendium Maďarskej akadémie umení. 

Aj poľská fotografia je u nás veľmi uznávaná a cenená. Každoročne sa nám predstavujú noví, 

zaujímaví autori. Jerzy Olek:„ Moja umelecká cesta je poznačená objavmi a sklamaniami pri 

narábaní s anamorfózami, nejednoznačnými a nemožnými figúrami a viacnásobnými 

expozíciami, ktorých výsledkom je niečo, čo vyzerá ako transparentné splynutie niekoľkých 

prekrývajúcich sa pohľadov. Moje pokusy v oblasti umenia sprevádzajú teoretické texty, ktoré 

často končia záverom, ktorý je rovnako nejednoznačný ako samotné umelecké diela.“ 

Básnik, fotograf, animátor kultúry. Autor niekoľkých básnických zbierok, desiatok výstav 

konkrétnej poézie a mnohých fotografických výstav, to je Boguslaw Michnik /PL. Jeho séria 

„Pocta“ vzdáva hold mnohým pozoruhodným umelcom. Je formou spomienky, vyjadrením 

úcty a uznania, ale aj prejavom toho, že hoci umelci odchádzajú, ich diela sú stále živé a 

vysielajú silné impulzy. 

Všetky tri uvedené výstavy potrvajú do 26.6.2022. 



3.6. príde na rad to, čo už netrpezlivo očakávame. Výstava, kvôli ktorej sme pridali do názvu 

festivalu slovíčko „nielen“ -  Dni ( nielen) fotografie v Leviciach.  Je to výstava grafiky. 

Akademický maliar, ktorý sa zaoberá grafikou, maľbou, kresbou, knižnou ilustráciou 

a designom poštových známok. Jeho plánovaná výstava v rámci nášho podujatia bola v r. 2020 

kvôli pandémii v poslednej chvíli zrušená. Je to dnes celosvetovo uznávaný, významný 

slovenský umelec Karol Felix. Jeho výstavu si záujemcovia budú môcť  potrvá v synagóge do 

3.7.2022. 

Kolektívne výstavy otvárajú svoju trinástu komnatu v SC Dituria – predstavuje sa Fotoklub 

Nitra pri KOS Nitra (6.5. - 9.6.). Členovia o.z. Fotogravity z Levíc predstavia svoju tvorbu 

v kaviarni Na kus reči od 28.5. do 28.6. 

 
Sprievodné podujatia sú každoročne neoddeliteľnou súčasťou Dní fotografie.  

Azda najväčším prínosom, hlavne pre odbornú verejnosť, bude odborná, medzinárodná 

fotografická konferencia „Metamorfózy fotografie“ (27.5. od 9,30 do 15,00).  Bude určená  

profesionálnym a neprofesionálnym fotografom, študentom. Zorganizujeme sériu prednášok 

s následnou diskusiou. Prednášať budú tvoriví umelci, kurátori, pedagógovia a  historici 

umenia: Petra Cepková/SK, Jindřich Štreit/ČR, Erika Szöke/SK, Jerzy Olek/PL, Rudo Prekop/SK, 

Marcin Ryczek/PL, Katalin Csillag/HU, Gabriella Héjja/DE. Konferenciu bude moderovať 

odborná garantka konferencie Petra Cepková. Jazyk konferencie: slovensko/anglický. Vydali 

sme aj rozsiahli 132 stranový dvojjazyčný zborník! 

Na  Škole umeleckého priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach sa v deň otvorenia festivalu 

(27.5.) uskutoční pútavá prednáška o tvorbe slovenského fotografa, žijúceho v Prahe,  Vasila 

Stanka. Účastníkmi budú študenti školy a ich pedagógovia. 

Magický Island, je názov cestovateľského premietania, ktoré bude spojené s gastronomickou 

ochutnávkou islandských jedál. Premietať sa budú nezabudnuteľné obrázky cestovateľa Gaba 

Antala (3.6.) v kaviarni Na kus reči v Leviciach. 

Svedomite sa pripravujeme aj na organizáciu dvoch nedeľných fotografických workshopov, 

ktoré si zobral pod taktovku náš partner o.z. Fotogravity. Budú to staré fotografické techniky 

- Mokrý kolódiový proces pod vedením lektora Jozefa Kuceja (5.6.) a Pseudo heliografia s 

lektorom Milošom Mozdíkom (26.6.2022) na ktoré sa stále môžete prihlasovať. 

V spolupráci s Filmovým klubom Otáznik v Leviciach sme mali možnosť vidieť film Helmut 

Newton: Nehanebná krása (18.5.). Presvedčil nás, že aj prostredníctvom filmu sa dajú sledovať 

a vnímať krásne zábery.  

Máme pre Vás pripravené  aj virtuálne prehliadky siedmych výstav na www.roslevice.sk pre 

každého, kto by sa osobne nevedel prehliadok zúčastniť. Ôsma virtuálna prehliadka výstavy 

Karola Felixa bude spracovaná a uverejnená až po vernisáži 3.6.  Vydali sme aj dvojjazyčný 

katalóg  k festivalu s podrobným programom, ktorý si v tlačenej verzií prevezmete 27.5. 

o 16,30 v Synagóge na slávnostnom otvorení DFLV /v digitálnej verzií ho už nájdete: 

www.roslevice.sk/.                                                                           

http://www.roslevice.sk/
http://www.roslevice.sk/


Poďakovanie 

Realizácia takéhoto významného medzinárodného festivalu by bola nepredstaviteľná bez 

pomoci silných partnerov. Dovoľte nám poďakovať sa za finančnú podporu a prejavenú 

dôveru Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín, Poľskému inštitútu v Bratislave, Českému centru v Bratislave, Maďarskému 

kultúrnemu centru – Inštitút Liszta v Bratislave, mestu Levice a v neposlednom rade 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Za poskytnutie výstavných priestorov  ďakujeme 

Tekovskému múzeu v Leviciach, Mestskému kultúrnemu stredisku v Leviciach, SC Dituria 

Levice, Menora Saag Centrum Artis Šahy a kaviarni Na kus reči.  

 
Ďakujeme Vám všetkým za účasť a dúfame, že si z tohto festivalu odnesiete kúsok šťastia 

a radosti! 
 
 
 
 
 

V Leviciach, 26.5.2022 
 
 
Alžbeta Sádovská, riaditeľka festivalu DFLV a ROS Levice 
Marta Kosmályová, koordinátorka projektu DFLV, metodička ROS Levice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


