Cestujem - fotografujem
Rozprávanie obrazom

Civita di Bagnoregio

Bola raz jedna krajina a bol svet, ktorý bol rozdelený. Jedni boli dobrí a
všetko vedeli a druhí boli zlí a nevedeli nič. Kým dobrí treli biedu a snívali, tí zlí si
užívali a boli vždy usmiati. Potom prišiel ujo s červeným fliačikom na čele a
povedal, že aj dobrí sa budú usmievať a cestovať aj mimo rezerváciu. Ak budú
chcieť a nebudú sa báť zlých.
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Madeira
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Už som nemusel len listovať obrázkovými časopismi, ale naozaj cestovať a
zapisovať zážitky z ciest. Najprv do časopisov, potom na web a odtiaľ bol už len krok k
vlastnému blogu. Dnes nemusíte vedieť už ani písať a sledovať vás budú tisíce
nasledovníkov, stačí vlogovať. Výhodu máte, ak dobre vyzeráte, sem-tam sa obnažíte,
alebo postavíte širšásanu na Brodwayi. Máte financie od sponzorov a záujem
verejnosti, lebo to sú spojené nádoby. Žijete to, o čom ste len snívali.

Siena

Stift Melk

Cestujete kadetade. Pofotíte a posuniete sa niekam inam. Nevadí, že
píšete ako „šiestak“, veď humor, nevadí, že kameru neovládate a kompozícia je
„handra“. Ľudia lajkujú a keď máte málo, tak si to prepojíte s iným sociálnym
komunikátorom a máte ešte aj „vysrdiečkované“. Život má konečne zmysel a
vaše honotenie „tongských“ čokoládových tyčiniek vyvoláva závisť a odmietanie
„horaliek“. Dosť bolo nezdravého bieleho cukru …
Nikoho netrápi, že nič nevidel, nič sa nedozvedel, ale vie po čom má túžiť.
Tak ako vlastne cestovať a fotografovať. Kedysi dávno, ako študent, som
zatúžil vidieť renesanciu, lebo profesor Dvořák o nej krásne prednášal. A keď
som tam bol, vedel som kam pôjdem a čo odfotím. Poznanie krajiny uľahčuje
orientáciu, poznanie súvislostí vyberá tému fotografovania.
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Keď fotím, kreslím svetlom, ak
vstanem na obed už ranné svetlo
nezachytím a atmosféra je
nenávratne preč. Ale niečo zostáva.
Ľudia - ich každodenné radosti a
starosti. Takže aj pre nočné sovy je,
čo „na ceste“ pofotiť.

Stift Admont

Wien - 1. máj
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Scheweningen

Každá krajina má svoj príbeh, mesto svoje tajomstvo a príroda svoje farby.
Hľadajte, pátrajte, fotografujte, alebo natáčajte, ale hlavne sprostredkovávajte.
To najdôležitejšie ste VY, lebo všetkému dávate punc jedinečnosti, emočnej
zaujatosti a lásky.

Balaton
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