Predstavujeme tvorbu
fotografov nášho kraja
Mária „Ria“ Zajacová (*1977)

Po čom túži ambiciózna fotografka?
Chcela by som, aby ľudí moje fotografie zaujali, aby sa pri nich pristavili,
zamysleli sa ... Potešilo by ma, keby sa odvážili vystaviť si ich aj doma.
... stále tvrdím, že fotografia si ma našla ... spočiatku som sa pokúšala
zachytiť krásy prírody, zaujímavé detaily, rodinu ... začala som preferovať fotografiu
ľudí, vlastne žien ... modelkou mi je dcéra, ktorá statočne znáša moje chvíle
s „foťákom“ ... v tvorbe sa nechávam viesť pocitmi, potrebou zachytiť, vyjadriť ...
mám rada tajomno, milujem robiť fotografie magické a imaginatívne …

Žije a pracuje v Lučenci, ktorý je aj jej rodným mestom. Fotografia si ju našla
pred desiatimi rokmi. Svojím profesijným zameraním (zdravotná sestra) je upútaná
na jedno miesto, preto rada cestuje a spoznáva. Z toho vyvstala aj potreba zachytiť
všetko to krásne, emotívne, možno aj smutné okolo ... a vyjadriť to.
Fotografiu neštudovala. Informácie, hlavne technického charakteru, čerpá
z literatúry, internetu, od priateľov fotografov a veľa sa naučila aj na svojich chybách.
Riadi sa hlavne svojimi pocitmi, ktoré sa snaží vkladať aj do svojej tvorby ... Poteší
sa, keď jej fotografie vyvolávajú v ľuďoch emócie a rada sleduje, ako zapôsobia.

Spätná reakcia ju posúva. Posledné roky sa smer jej tvorby vyselektoval
a začala sa intenzívnejšie venovať emóciám a výtvarnej fotografii. Preferuje
čiernobielu fotografiu, aj keď nezabúda aj na farbu, ale tá jej je skôr úsporne
jednoduchá, žiadne „bonpari“.

Očarila ju viacnásobná expozícia, ktorú preferuje v súčasnej tvorbe. Svoje
fotografie zvyčajne nepomenováva, nechce ovplyvňovať diváka. Baví ju vnímať, ako
a na koho fotografia pôsobí, aké pocity v ňom vyvoláva ...

Obdivuje tvorbu Josefa Koudelku a Tibora Huszára.
Raz možno aj ja nazbieram odvahu osloviť a odfotiť ľudí ... veľakrát som si už
povedala, že tohto človeka s jeho príbehom, by som rada zachytila ... ale odvaha
ešte chýba, možno raz ... a možno nikdy a ostanem vo svojom tajomnom svete ...

