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FotograF z mesta papiera

ktorý zatiaľ nikto neobjavil...
TalenT,
Na SloveNSku je veľa taleNtov, ktoré žijú v 
meNších meStách či dediNách. Napriek tomu, 
že Sa v Nich Skrýva veľa, ich umelecká tvorba 
Sa doStáva k širokej verejNoSti iba veľmi ťažko. 
takýmto prípadom je aj fotograf peter erzvo 
zvoNár, ktorý Napriek tomu žije Svoj SeN v 
ružomberku. rád by však to, čo robí, doStal ďalej. 
z láSky a vďaky ľudí Sa totiž žiť jedNoducho Nedá. 
my v ok! magazíNe podporujeme taleNty a preto 
vám teraz jeho SNímky priblížime.

je nekonvenčný. tak by sa jedným slovom dal 
opísať bradatý fotograf peter, s ktorým som sa 
síce nestretol osobne, no nejakým spôsobom 

ma jeho tvorba upútala. začalo sa to písaním na 
facebooku a prerástlo to až k tomu, že mu chcem 
pomôcť dostať sa do nášho hlavného mesta. pri 
pohľade na mužské akty, ktoré robí, je jasné, že si 
zaslúži oveľa viac. on sa napriek tomu nevzdáva a 
tvrdo pracuje na tom, aby si ho všimli aj iné kraji-
ny. a verte tomu či nie, všimli si... Spája nespoji-
teľné a nejakým zázrakom sa pred jeho objektívom 
vyzliekajú tí najkrajší muži na Slovensku. Nie sú to 
však iba muži, čo fotí. „z niečoho žiť treba a tak 
fotím aj zákazky, reklamné kampane a dokonca aj 

svadby,“ povedal talentovaný fotograf. jeho vášňou 
však ostáva práve mužské telo. 
modelov má dosť, len keby to ocenili aj magazíny, 
ktoré by mu boli ochotné zaplatiť za jeho prácu. 
Nefotí pred obyčajným plátnom, nefotí bežného 
slovenského muža a nechce skĺznuť do priemer-
nosti. „u mňa nejde len o samotný mužský akt, 
ale snažím sa hľadať vždy takých modelov, ktorí sú 
krásni a zaujímaví aj vnútorne, a vytvoriť v mojich 
fotkách akýsi súlad medzi telesnou a duševnou 
krásou. je to veľmi dôležité. Nefotím len čistý akt, 
pretože takých fotografov je veľmi veľa. z mojich 
fotiek, dovolím si tvrdiť, cítiť aj dušu človeka, resp. 
snažím sa vždy o nejaký príbeh. aj preto sa s mode-
lom, ale aj modelkou vždy dopredu zoznámim, po-
kecáme spolu na káve aj niekoľko hodín a potom sa 
samotné fotenie nesie v uvoľnenom duchu a je to 
viac-menej zábava,“ pokračuje v opise svojej práce. 
Najnovšie sa spojil so všestranným umelcom od na-
šich západných susedov, janom rejfekom, ktorý je 
modelom, zároveň píše vlastnú knihu, kde odkrý-
va tabuizované témy. Sám bol závislý dva roky od 
heroínu a pred pätnástimi rokmi sa mu podarilo 
skončiť, bez asistencie lekárov, bez náhrady niečím 
iným. kniha by mala vyjsť už budúci rok.
Spoločne plánujú výstavu v bratislave, jednu už na-
vyše majú za sebou v prahe na barrandove v apríli 
tohto roku. zároveň spoločne pripravujú autorskú 
publikáciu, kde peter bude mať svoje fotografie 
a fotografie, ktoré realizovali spolu s janom, kde 
jan mal ideu a peter to nafotil, ale zároveň tam 
bude mať jan svoje úvahy o živote. kniha by mala 
byť súčasťou výstavy v bratislave a objaví sa aj na 
knižných pultoch. jedno ilustrovanie knižky už má 
navyše za sebou. bolo to pre mladú autorku mar-
tinu kamenskú, ktorá bude mať o necelý mesiac 
krst. všetky jeho aktivity by mali byť zakončené 
výstavou v bratislave, kde by ukázal, že aj malý ru-
žomberok vie „vypľuť“ talent svetového kalibru. 
o konci však hovoríme iba metaforicky. bude to 
koniec jednej éry a peter dúfa, že začiatok novej. 
krajšej, svetlejšej a takej, ktorú nebude musieť v 
myšlienkach retušovať!
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