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Modra Harmónia 2003, Foto: Jaroslav Badinka 
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NOVOHRADSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO  
– kultúrna inštitúcia 

Banskobystrického samosprávneho kraja 
 
 

TIBOR HUSZÁR  

– POCTA OSOBNOSTI 
 

Výstava veľkoformátových fotografií venovaná slovenskému fotografovi, 

vysokoškolskému pedagógovi  pri príležitosti  

nedožitého 70.  výročia narodenia. 

16. 6.  – 31. 8. 2022 

Osvetársky dvor/Pavlač/Lučenec/J. Kármána č. 2 

Autor: Jaroslav Badinka 

Vernisáž výstavy: 16. 6. 2022 o 17.00 hod. 

 

 Výstava fotografií od rodiny Huszárovej – vstupná chodba NOS 

 Výstava publikácií 

 Uvedenie bulletinu 

 Premietanie filmu „Tibor Huszár – Návrat späť“ (Sentimentalfilm) 

 Hudobný hosť  – rómska hudobná skupina  

Sendreiovci & Kokavakere Lavutara, 
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Slovensko nemá veľa fotografov svetového formátu. Medzi takýchto 

však rozhodne patril a cez svoju tvorbu aj navždy patriť bude, bol Tibor 

Huszár. Rozlietaný človek,  ktorý žil v Reci, Modre, New Yorku, Paríži, aby 

posledné obdobie života prežil na Hradištských lazoch. A práve táto život-

ná etapa Tibora Huszára navždy spojila s Novohradom.  

 

Novohradské osvetové stredisko si v rámci cyklu Pocta osobnosti 

pripomína maestrove nedožité sedemdesiate narodeniny pútavou exte-

riérovou výstavou veľkoplošných fotografii zachytávajúce Tibora Huszára 

v rôznych životných situáciách, tak ako ich zachytil jeho priateľ a kolega, 

fotograf Jaroslav Badinka.  

 

        Vernisáž je cielene načasovaná na deň maestrovho nedožitého 

jubilea, teda 16. 6. 2022 a výstava potrvá až do 31. 8. 2022. 

 

        Veríme, že aj prostredníctvom týchto, vo viacerých prípadoch aj 

vtipných fotografii,  si návštevníci výstavy uchovajú vo svojich srdciach 

patrične významnú a úctivú spomienku na kráľa slovenskej fotografie, 

Tibora Huszára. 

 

Mgr. Stanislav Spišiak,  
riaditeľ NOS 
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Rudňany 2003, Foto: Jaroslav Badinka 

 

Jaroslav Badinka,  
autor veľkoformátových fotografií. Absolvent FAMU v Prahe, dlhoročný 
priateľ Tibora Huszára. Rodák zo Žiaru nad Hronom, dnes pôsobí vo Zvole-
ne, ale s našim regiónom bol v minulosti úzko prepojený. V Malohonte – 
Kokave nad Rimavicou pracoval ako fotograf vo VD Kokavan a s Novo-
hradom je výsledkom jeho viacročnej práce publikácia Lučenec 1997 – 
2003. Pri výbere fotografií mu pomáhal Tibor Huszár. V roku 2009 inšta-
loval dve výstavy veľkoformátových fotografií nazvaných Tibor Huszár, 
jednu na námestí v Banskej Bystrici a druhú v Nitre. Dnes je to výstava 
v Lučenci. 
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Prečo v Novohrade? 
Chceme prezentovať život a tvorbu významnej osobnosti Tibora Huszára, 
ale s dôrazom na  jeho pôsobenie a aktivity v Novohrade, v obci Hradište 
a najmä v bývalej starej škole na Hradištských vrchoch. Lebo práve tu 
prežil posledné roky, v rokoch 2010 a 2011 tu organizoval workshopy pre 
študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.  
Ako sám povedal: „Pre mňa sú najkrajším miestom Hradištské vrchy, kde 
som zrekonštruoval starú laznícku školu“. 
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Je tu úžasná pozitívna energia 
(z rozhovoru s fotografom Tiborom Huszárom, M. Falťan a M. Šesták v Časopise 
o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Hradišťa Frfloš č. 11, december 2009) 
 

      Môj priateľ Tibor Papp, profesor na Columbijskej univerzite, s ktorým 
som sa zoznámil v New Yorku, sa vrátil do Lučenca a na Budínskych lazoch 
si kúpil chalupu. Pätnásť rokov som tam chodieval. Neskôr som začal 
zháňať nejaký priestor, kde by som mohol bývať a v Rovňanoch býva môj 
starý priateľ Julo Hrtan, ktorého poznám už 35 rokov, s jeho manželkou 
som začínal ako sedemnásťročný fotoreportér. On mi ukázal Hradištské 
vrchy a okolie. Začali sme chodiť a hľadať. A potom som dostal tip na túto 
chatu slovenskej pošty. Začal som s nimi rokovať, až som sa náhodou na 
jednej akcii zoznámil s generálnym riaditeľom pôšt, tak som mu hovoril, že 
by som mal záujem to kúpiť a robiť tam workshopy pre mojich študentov, 
bola to voľakedy škola, tak nech to pokračuje. Kázal mi dať cenovú ponu-
ku, dal som, oni to znížili prvý, druhý, tretíkrát, nenašiel sa nik, kto by mal 
o to tiež záujem, tak som to kúpil za cenu, ktorú som bol za to ochotný 
zaplatiť. 
      Tu na tejto chate by som chcel robiť workshopy pre študentov, mám 
takú víziu, tento kraj je tak nádherný a krásny, že po čase by som odtiaľto 
určite chcel urobiť nejakú knihu, nejakú stopu, že som tu voľakedy bol. 
      Chcel som priestor pre seba, kde by som mohol tvoriť a tiež miesto, kde 
by sa dali robiť workshopy pre mojich študentov fotografie. To znamená, 
že sem zoberiem 10 – 15 študentov, budeme chodiť fotografovať po okolí, 
buď lazníkov alebo si zoberieme Hradište či Krnú, budeme fotiť ľudí. Po-
tom sa bude robiť výber materiálov, ktoré sa budú prezentovať na výstave 
a a ja budem smerovať k tomu, aby sme po nejakom čase urobili z tohto 
celého publikáciu. Hlavne dokumentárnu fotografiu, ale aj krajinársku. 
Dokument je život, je to jedna z najťažších kategórií fotografie. Dnes fotí 
každý, na každom telefóne je fotoaparát, ale zďaleka nie každý, kto fotí, je 
fotograf, rovnako ako nie každý, kto vie písať, je spisovateľ. Takže učím tej 
vyššej fotografii, po obsahovej aj formálnej stránke, aby obstáli v reči 
fotografie. 
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      Hradište, v prvom rade je tu úžasná pozitívna energia, nesmierny kľud 
a pohoda. Ja sám bývam na samote Harmónii, mám tam kľud, ale tam ma 
ľudia nájdu, tu ma nenájdu. To je rozdiel. Tam som bližšie pri meste, mám 
tam aj les aj vinohrad, ale chcel som ísť takto ďaleko, aby som sa tu mohol 
zavrieť a tvoriť a robiť. 
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Spomienka na otca 
 
        Tibor Huszár nebol len výborný portrétista, ktorý dokázal zachytiť 
dušu človeka a preniesť ju následne na fotografiu. Mal kúzlo osobnosti a 
výborný zmysel pre humor. Ľudí a osobnosti, ktoré fotil dokázal dostať 
tam, kam potreboval. Jedným z príkladov je aj známa fotografia Milana 
Lasicu a Júliusa Satinského ležiacich nahých vo veľkej vani s papierovými 
čiapkami na hlave. Mala som to šťastie, ako jeho dcéra, byť pri niektorých 
foteniach známych osobností. Videla som ako svojou výraznou energiou a 
prirodzenou autoritou komunikoval s tými, ktorých aj fotil. Jednou z mo-
jich najkrajších a najsilnejších spomienok je Pražský PEN klub spisovateľov 
v roku 1996, kam som s ním šla, ako vtedajšia tinedžérka. Boli tam osob-
nosti ako Artur Miller, Václav Havel, Gunter Grass alebo manželia Škvo-
reckí. Bola som priam očarená týmto silne nabitým, intelektuálnym pros-
tredím a ešte viac tým, ako otec s týmito ľuďmi komunikoval. Bavili sa 
spolu akoby sa poznali roky, ale opak bol pravdou. Dokázal nadviazať tak 
zaujímavú konverzáciu s americkým spisovateľom Arturom Millerom (ex-
manžel Marilyn Monroe), že ten ho následne pozval do Ameriky, aby ho 
tam portrétoval. Pritom bolo známe, že tento spisovateľ roky odmietal 
fotografov (okrem svojej manželky fotografky Inge Morath) a už vôbec 
nikoho nepozýval len tak k sebe domov. V knihe Portréty, je jedna z tých-
to ikonických fotografií aj zaznamenaná. Obdivovala som na ňom, že si 
ľudí dokázal získať svojou bezprostrednosťou, ale zároveň tam bola aj 
určitá dôvera. Nedokázali mu odporovať, boli akoby očarení. Otec čaroval 
svojím „Huszárskym“ pohľadom a fotoaparát používal ako nástroj, do 
ktorého tie kúzla zaznamenával. Tieto čierno biele kúzla tu ostávajú s na-
mi aj naďalej. 

Natali Vekeman Huszárová, 
dcéra 
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Životopis alebo Kto bol Tibor Huszár 

 
Slovenský fotograf svetového formátu, vysokoškolský pedagóg, úžasný 
človek a kamarát, alebo bohém? 
 
Tibor Huszár (* 16. jún 1952, Reca – † 11. september 2013, Modra) 
        Rodák z obce Reca v okrese Senec. Otec bol ekonóm a matka kuchár-
ka. Začal fotiť, keď mal 12 rokov,  používal  Veltaflex.  Študoval na gymná-
ziu v Pezinku (1974 – 1976), potom v Prahe na Filmovej a televíznej fa-
kulte Akadémie múzických umení (FAMU), na Katedre umeleckej foto-
grafie (1976 – 1983) u prof. Jána Šmoka, rodáka z Lučenca. Anglický jazyk 
študoval na Columbia University v  New Yorku. V roku 1992 pôsobil ako 
asistent režiséra Vojtěcha Jasného na School of visual art, rovnako v New 
Yorku. O rok neskôr dostal pozvanie od profesora Freda Ritchina z New 
York University, kde pôsobil ako hosťujúci umelec. V tom istom roku ho 
na West Side Hide School pozvala profesorka Christine Cipriani. 
        Už pred štúdiom i počas neho fotografoval pre rôzne časopisy a mé-
diá. Absolvoval viacero študijných a pracovných pobytov v zahraničí (USA, 
Francúzsko, Rakúsko). Dlhé roky sa zdržoval v Paríži, ale na sklonku života 
žil a pôsobil na Slovensku. V roku 2003 vyučoval fotografiu a viedol foto-
grafický ateliér študentov Fakulty masmediálnej komunikácie na Univer-
zite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2004 učil na Akadémii drama-
tických umení v Banskej Bystrici predmet dokumentárna fotografia a bol 
zvolený za predsedu Akademického senátu. V rokoch 2004 až 2005 ab-
solvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) 
v Bratislave. V roku 2006 habilitoval na docenta.  
        V rokoch 2003 – 2004 pripravil Workshop dokumentárnej foto-
grafie Cigáni. 
        Venoval sa dokumentárnej fotografii ZSSR, Japonska, Číny, Jordánska, 
Izraelu, USA, Mexika, Brazílie, JAR, Zimbabwe. Spolupracoval s Milošom 
Formanom na filmovej snímke Ľud verzus Larry Flynt, s Miroslavom On-
dričkom na Gospa Medzugorie a spolupodieľal sa aj na množstve iných 
projektov... 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1952
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reca
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/2013
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave
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         S úspechom dokumentoval aj divadelný život – vyhral Svetové trie-
nále divadelnej fotografie v Novom Sade (1983). Začiatkom deväťdesia-
tych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a 
pedagóg. Vydal publikácie Cigáni (1993), Portréty (1995), Koloman Sokol 
(1998),  Portréty (2000), Retrospektíva (2007), Návrat späť (2012)...  
 
         Bol držiteľom rôznych ocenení, napríklad v roku 1983 dostal Zlatú 
plaketu na Medzinárodnom trienále divadelnej fotografie vo vtedajšej 
Juhoslávii, v roku 1984 Cenu Fondu výtvarných umelcov. Ocenenie Naj-
krajšia kniha roka za publikáciu Koloman Sokol získal v roku 1999. Cenu 
ministra kultúry Slovenskej republiky za knihu New York – mesto toleran-
cie dostal v roku 2001. Pamätnú plaketu Kolomana Sokola mu udelilo 
mesto Liptovský Mikuláš v roku 2002. Fotografom roka sa Tibor Huszár 
stal v roku 2007. Európsku kultúrnu cenu Trebbia za podporu umenia, 
tvorivú činnosť a prínos k dialógu kultúr získal Tibor Huszár v Prahe, v roku 
2011. 
        Na medzinárodnom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach 
v júni 2012 uviedli o ňom dokumentárny film Tibor Huszár – návrat späť. 
Bol jedným z nominantov na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo 2012. 
        V jednom z rozhovorov povedal, že fotografovanie je vecou inteligen-
cie, ale je aj vecou šťastia. Treba byť v správnu chvíľu na správnom mieste. 
        Zomrel 11. septembra 2013 v Modre vo veku 61 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Sad
https://sk.wikipedia.org/wiki/1983
https://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_(mesto)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/1995
https://sk.wikipedia.org/wiki/1998
https://sk.wikipedia.org/wiki/2000
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List pre Tibora 

       Zdravím ťa Tibike, 
pamätáš, ako krátko potom, čo sme sa stretli, spoznali a začali spolu učiť 
na škole, sme spomínali aj na obdobia, keď sme ešte ty a ja chodili do ško-
ly? O prístupe našich pedagógov ku študentom, o spôsoboch a štýloch ko-
munikácie napríklad pána Šmoka. A vymýšľali sme spoločnú predstavu, 
ako to budeme realizovať s našimi študentmi? 
      Ako zariadime profesionálny ateliér na škole, ako a čo budeme študá-
kom hovoriť a ukazovať, ako s nimi budeme robiť rôzne projekty, spra-
covávať témy, rôzne žánre, inštalovať výstavy a vydávať knihy... A ty si 
stále básnil o škole v teréne, o vorkšopoch, o výletoch? 
      A potom si kúpil tú laznícku školu na Hradištských vrchoch a dodnes 
mám pocit, že si ju kúpil kvôli týmto tvojim predstavám. A potom sme tam 
začali spolu chodiť, len tak sa túlať, spoznávať domácich a tráviť kopu ča-
su. Predstavovali sme si, ako to tam zariadiš a ako sem budeme vodiť štu-
dentov, ako budú dokumentovať miestny život, kolorit a atmosféru tohto 
čarovného miesta, ako potom vydáme krásnu publikáciu o Šoltýske a Ďu-
bákove, o lazoch, o ľuďoch a začneme vystavovať priamo dolu v dedinách? 
Ako sme verili, že vznikne nádherný, rozsiahly, niekoľkoročný, dokumen-
tárny projekt? 
      No a teraz vidíš, všetko sme to vlastne vtedy naštartovali a dodnes to 
funguje. Prišli sme s našimi mladými síce len zopár krát, ale podarilo sa 
nám oživiť tú starú školu. To miesto sme naplnili energiou a doslova pre-
budili jej poslanie a genius loci.  
      Vysoko v horách, v lesoch, na lúkach, nad všetkými, nad oblakmi… 
      Tie krásne rána aj dlhé večery... Oheň. Nádherní ľudia, smiech, neko-
nečný džavot, vône. Alebo to ticho, pokoj, pohoda... Pamätáš?  
      Pamätáš ako sme na našich pikapoch rozvážali každý deň študentov po 
usadlostiach a rodinách, spoznávali rôzne bytosti, rozdávali zadania, ná-
pady a potom sme ich večer veselých aj unavených zvážali späť do školy a 
do postele ako naše deti? Ako spievali na korbe našich áut? Ako nás vyh-
lasovali v miestnych rozhlasoch, aby sa ľudia nebáli?  
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        Ako nám študáci ukazovali, ako sa chválili, čo cez deň pofotili a tá 
kopa srandy a zážitkov? Ako sme sa navzájom všetci spoznávali. To čaro 
nového, tá ich prvotná hanblivosť, opatrnosť, nadšenie, otázky a pohľady? 
Tie dlhosiahle debaty o fotografii, o našich skúsenostiach, o zážitkoch, 
o živote. Tie kamarátstva navždy… Ako boli očarovaní z miestnych ľudí, z 
krajiny, z nás, z podmienok, z dobroty a úprimnosti domácich ľudí a spô-
sobu ich života. Ako sa smiali na našich a hlavne na tvojich príhodách a 
zážitkoch? Pamätáš? 
      Alebo ako si stále vyváral, vypekal a donášal tie najrozličnejšie dobroty 
a produkty od domácich. Všetkého bolo veľa, plné stoly žrádla... Spoločné 
raňajky aj večere. Nočné premietania, nečakané návštevy, debaty? 
      Alebo to komické fotenie v miestnom šenku s domácimi? Myslím, že to 
bol skvelý nápad a pre všetkých neopakovateľný zážitok, keď sme tam 
postavili provizórny ateliér a odfotili každého, kto sa objavil. Ani neviem 
odkiaľ sa tam zrazu vzalo toľko ľudí… Tá atmosféra, zábava, živá hudba, 
ešte dnes to vidím a počujem. Aj tie všetky postavičky boli ako z filmu. Na 
to nikto nezabudne… 
      Tie fotky sme dokonca použili v knihe Múúza a mali sme problém vyb-
rať, lebo v knihe bolo málo priestoru a fotiek bola strašná hromada. 
A všetky boli parádne. Pamätáš ako nám potom prinášali do ateliéru per-
fektné fotografie a my sme sa z nich tešili... Špekulovali o tom, ako vydá-
me samostatnú knihu, urobíme putovnú výstavu... 
      No vidíš, teraz sú tie fotky znova aktuálne. Ten náš projekt vlastne stá-
le prebieha, stále žije, pokračuje, neskončil. Naše dieťa rastie, Tibi. Per-
fektné, že? Vzniklo toľko dobrého materiálu a krásnych záberov, že aj te-
raz sa o tom píše. Všetko to malo zmysel, Tibor. Fotografie už boli použité 
v niekoľkých knižných publikáciách, v časopisoch, na výstavách a súťa-
žiach. Škola a hlavne naši študenti získali množstvo ocenení a povzbu-
divých slov a dnes niektorí dokonca majú už doktorát a učia namiesto nás. 
Bolo to dávno, pritom vlastne akoby len včera. Každého to niekam posu-
nulo. Sranda, čo povieš, Tibi? Život je o realizácii snov a túžob. A to sa 
tebe, kamarát, ako určite vidíš, podarilo. Ďakujeme ti. 
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       Veľmi nám chýbaš Tibike, všetko je už zasa iné. Ale stále krásne. 
       Zostali len pocity, zážitky a obrázky. Veľa, veľa živých obrázkov. 
       Pozdravujem ťa tam, kde si... tvoj Roman. 

3. decembra 2014  
 
Autor listu Mgr. Art. Roman Pavlovič  je Tiborov dlhoročný priateľ, fo-

tograf a bývalý kolega zo školy (UCM FMK v Trnave), na ktorej spolu viedli 

ateliér fotografie HUSOPAV. Pod ich spoločným vedením vzniklo niekoľko 

zaujímavých výtvarných a dokumentárnych fotografických projektov, oce-

nených knižných publikácií a výstav, fotografických teoretických aj prak-

tických bakalárskych, diplomových prác a množstvo úspešných absolven-

tov ateliéru fotografie. Projekt fotodokumentovania života na Hradišt-

ských vrchoch a projekt dokumentovania obcí Ďubákovo a Šoltýska zostal 

po jeho odchode zo školy a následnom Tiborovom fyzickom odchode zo 

života, nedokončený.  
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Spomienka bývalej študentky 
 
          Asi každý, kto Tibora Huszára dobre poznal, by ho opísal ako veľkého 
muža s veľkým srdcom. A presne takým človekom bol. Spolupráca s ním 
bola pre mňa ako jeho študentku a neskôr aj asistentku vynikajúcou 
školou – nielen fotografie, ale aj komunikácie a knižnej či výstavnej pro-
dukcie. 
         Zo všetkých jeho inšpiratívnych vlastností som vždy najviac obdi-
vovala jeho bezprostrednosť, otvorenosť, srdečnosť a veľký zmysel pre 
humor. To bol ten správny povahový „koktejl“, vďaka ktorému si pri 
fotografovaní vedel získať každého, s kým sa stretol. Sú to dôležité vlast-
nosti, ktoré by mal mať každý dokumentarista, aby sa dostal blízko k duši 
človeka a dokázal ju zhmotniť do pozoruhodnej fotografie.  
       Tibor Huszár bol okrem fotografovania skvelý aj v spájaní ľudí. Pre 
nás, jeho študentov a študentky, to bola ohromná pomoc. Vždy, keď sme 
začali pracovať na novej téme, zvyčajne nám dal meno a telefonický 
kontakt na osobu, s ktorou sme sa mali spojiť. Stačilo, že sme sa odvolali 
na Tibora a dvere nám boli všade otvorené. Všetko ostatné bolo na nás, 
ale to úvodné „postrčenie“ vždy dobre padlo. 
 
       Zo všetkých študentských zážitkov najradšej spomínam na fotogra-
fické workshopy na Hradištských vrchoch, na milé stretnutia s domácimi 
na Šoltýske a v Ďubákove, na poľovačku, ktorú som dokumentovala, na 
fotenie v improvizovanom fotoštúdiu v krčme na Hradišti, na ranné vý-
chody Slnka ozdobené jesennou inverziou, večerné spoločné rozhovory 
o fotografii aj o živote. Malo to neopísateľnú atmosféru, z ktorej čerpám 
dodnes. Mali sme veľké šťastie, že sme boli Tiborovými študentami. 
Odišiel priskoro. Akým veľkým človekom bol, takú veľkú dieru v našich 
dušiach zanechal. Jeho pamiatka žije naďalej nielen v jeho fotografiách, 
ale aj v nás všetkých, ktorých počas svojho života menším alebo väčším 
spôsobom „formoval“. 
 

Katarína Acél Gáliková 
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Velikán 

      Človek nie len veľkým vzrastom, ale aj srdcom, talentom, odvahou, hú-
ževnatosťou, slobodou, citom, láskou, chuťou žiť a zároveň smútkom. 
Všetky atribúty z neho urobili osobnosť, ktorá sa zapísala do dejín fo-
tografie.  
      Je zvláštne písať o niekom, kto bol pre mňa vzorom a nekonečnou 
inšpiráciou. Tibora Huszára poznali všetci a pritom nikto. Bol ochotný 
rozdať sa a zároveň si svoju dušu chránil. Tak som ho vnímala.  
      Roky s ním v ateliéri boli poctou. Vlastne bol rozhodujúci element, kto-
rý ma pritiahol študovať na FMK v Trnave. Našla som v sebe všetku moti-
váciu, aby som patrila k jeho študentom. S Romanom Pavlovičom sa vý-
borne dopĺňali a ateliér Husopav bol v tých časoch prémiový. Boli sme ako 
jedna rodina. Svoje práce sme na hodinu nosili s pokorou.  
      Čas s Tiborom bol naplnený na maximum. Rád chodieval s nami do ka-
viarne pri škole, kde sme diskutovali len tak, o živote a kde si mohol baf-
kať svoje cigary. Boli to vzácne chvíle. Myslím, že nás mal rád. Dal nám 
veľký kus seba. Nikdy nezabudnem na jeho ochotu pomôcť. Vždy, keď 
sme potrebovali, zodvihol telefón, zapol hlasný odposluch a vybavil aj 
nevybaviteľné. Pamätám si, ako mi počas jedného leta, keď sme mali 
študentské prázdniny, zazvonil na záhrade telefón. Nesmelo som prijala 
hovor a na druhej strane sa ozval Tibor. ,,Ahoj Saša. Mám pre teba dobrú 
správu. Priprav sa na vyhodnotenie Slovak Press Photo. Pekne sa obleč, 
bude to vysielať aj televízia. Viac ti nemôžem povedať. A pozdrav rodičov. 
Budú na teba pyšní.” Rozklepali sa mi kolená. Mali sme k sebe blízko, 
pretože pochádzam z Rimavskej Soboty a vždy, keď hovoril maďarsky, mi 
pripomínal domov. Tak som sa s ním cítila aj na workshope, kde sme s pár 
vybranými študentami strávili týždeň v jeho prirodzenom prostredí. Bola 
to česť a jedno veľké dobrodružstvo. Poslal nás fotiť obyvateľov obce do 
ich domov. Pre hanblivých, ako som ja, to bola obrovská skúška, na ktorú 
sa nezabúda. Vozil nás na vlečke svojho veľkého auta, s rómskymi pies-
ňami z CDčka, ktoré sme našli na zemi. Vždy ho pustil tak nahlas, že ich 
museli počuť aj vo vedľajšej dedine.  
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         Dovolil nám priblížiť sa k jeho človečine. Pili sme spolu mlieko, ktoré 
sme nechali kysnúť niekoľko dní na okne. Myslím, že som bola jediná, kto 
mal na to odvahu. Stôl musel byť vždy plný jedla. Proste tak, ako sa to aj u 
nás doma tradovalo. Milovala som tú slobodu, ľahkosť bytia, prúdenie 
horkej krvi v žilách.  
      Vždy hovoril: ,,Fotografia, to je životný štýl. Fotky musia vyzerať ako 
obraz, ktorý si doma zavesíte na stenu.” Diela, ktoré jeho očami a srdcom 
vznikli, sú a navždy budú toho dôkazom. Po jeho odchode ostalo prázdno. 
Jeho veľkosť zaplnila každú miestnosť, v ktorej sa objavil. Ostali po ňom 
vizuálne odkazy a ja pevne verím, že budú príkladom pre nadchádzajúce 
generácie. Digitálna doba priniesla so sebou veľa vizuálneho smogu. No tí, 
čo fotografii rozumejú vedia, že staré remeslo sa tvorí svetlom, srdcom, 
vycibreným okom, odvahou a zručnosťami. Tibor veľmi dbal na to, aby 
sme poznali dejiny fotografie. Vďaka nemu sa mi otvorilo niekoľko dverí 
do sveta fotky. Keď som mala možnosť cestovať a spoznávať osobnosti 
starej fotografickej školy ako napr. Baňka, Koudelka, Birgus, Vojtěchovský, 
vždy som v ich očiach mala vyšší kredit, keď som spomenula, že som štu-
dentka Tibora Huszára. Znamenal pre nich kvalitu a ja mu za to, čo mi 
odovzdal, budem navždy vďačná.  
      Myslím na neho často pri foteniach aj pri rozmýšľaní nad fotografiou či 
životom ako takým. No jedna vetami bude v ušiach znieť navždy. „Ja im 
na tú ich farbu seriem.” Bola to reakcia na návrh galérie v New Yorku, keď 
mu povedali, že by jeho fotky vystavili, keby boli farebné. Tibor ňou vlast-
ne medzi riadkami povedal, že byť sám sebou je jediné platné kúzlo vo 
svete umenia. 
 
      Ďakujem Vám Tibor za všetko. Verím, že nie len na narodeniny žijete 
tam hore pri dokonalom svetle ďalej svoj bašavel, kde sa stoly prehýbajú 
hojnosťou, hrá dobrá muzika, cigary horia a foťák máte na krku.  
       Bolo mi cťou. 

Alexandra Fedorko (Galambová) 
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Martin Bystriansky o Tiborovi Huszárovi 
 
      Ako študent Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave som navštevoval fotografický ateliér Tibora Huszára 
a Romana Pavloviča. 
      O tom, aký bol Tibor Huszár významný fotograf, netreba polemizovať. 
Obdivujem jeho dokumentaristické dielo, cykly ako Cigáni a New York pat-
ria medzi moje najobľúbenejšie. Svoje znalosti a životné skúsenosti chcel 
odovzdať aj svojim študentom. Veľmi si vážim, že som ho mohol spoznať. 
Som mu vďačný, že počas štúdia sa venoval aj mne a formoval môj pohľad 
na fotografiu.  
     Tibor Huszár myslel vždy vo veľkom. Keď sme pracovali na nejakom 
projekte, vždy sme mali pred sebou cieľ, buď záverečnú výstavu alebo vy-
danie publikácie. Alebo oboje. Nič menšie ho nezaujímalo. A všetko sa mu 
vždy aj podarilo. Vďaka jeho manažérskemu talentu sme vydali krásnu 
knihu Medzi kvapkami dažďa – Autizmus svet pravdy, ktorá bodovala aj 
v súťaži o najkrajšiu knihu Slovenska. Ďalej to bola publikácia venovaná 
kráse koní, či ročenky ateliéru Muuza. 
      Rád spomínam na jeho legendárne fotografické workshopy na Hra-
dišti. S ďalšími spolužiakmi sme tam viedli dlhé rozhovory o fotografii 
a živote. Aj keď pozemská púť Tibora Huszára bola relatívne krátka, jeho 
zážitky by poňali hneď niekoľko životov. 
      Bol to veľký človek, veľmi štedrý a srdečný, vždy ochotný poradiť. Veľ-
mi mi pomohol pri editácii môjho cyklu o rehoľnom ráde menších bratov 
kapucínov. Pri výbere fotografií do finálnej série bol nekompromisný. 
Uprednostnil radšej celok ako jednotlivú dobrú fotografiu. Trochu nadne-
sene hovorieval: „Je ťažké sa s nejakou fotkou rozlúčiť. Je to ako Sofiina 
voľba.“  
      Huszárovým mottom bolo: „Najlepšia fotografia je tá, ktorú nikdy neu-
robíš.“ 
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      Jeho spontánnosť najlepšie ilustruje príhoda, ktorú som s ním zažil. 
Raz, keď ma bol zaviezť na vlakovú stanicu, našiel na parkovisku poho-
dené na zemi nepopísané CD. Vložil ho do prehrávača a na moje prek-
vapenie sa ozvala muzika – cigánska muzika. On pri aute začal spievať 
a tancovať, až kým mi neprišiel vlak. Takého bezprostredného si ho bu-
dem vždy pamätať.  
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Doc. MgA. Tibor  H u s z á r, ArtD.   
  
1. Curriculum vitae 
 
1952                 * 16. júna, Reca /Réte/, ČSSR 
1983                  FAMU, Praha, ČSSR, Katedra umeleckej fotografie / 
                           prof.  Ján Šmok/ 
1983                  Letná škola fotografie, Nagybaracska, Baja, MĽR 
1992                  Columbia University,  School of Visual Art, New York, USA,  
1993                  New York University, West Side High School, New York,  
                           USA 
2003                  Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika, 
                           vyučovanie predmetu Dokumentárna fotografia 
2004                  Akadémia výtvarných umení, Banská Bystrica, Slovenská   
                           republika, predseda Akademického senátu,  
                           hosťujúci docent 
2005                  VŠVU, Bratislava, Slovenská republika,  
                           ukončenie doktorandského štúdia 
                
2. Tvorba 
 
1974                  Dokumentácia k filmu Portrét, ČTV, Bratislava, ČSSR 
1979                  Obrazy maďarských dedín, Nagybaracska, MĽR 
1983                  Vodné dielo Gabčíkovo, ČSSR 
1985                  Dokumentácia k filmu O sláve a tráve, Bratislava, ČSSR 
                           Krajina a ľudia, študijné cesty Japonsko, Čína, ZSSR 
1986                  Portréty slovenských spisovateľov, LITA, ČSSR 
1987                  Atómová elektráreň Mochovce, ČSSR 
1988                  Theater der Kreis, dokumentácia predstavení, G. Tabori,   
                           Rakúsko 
1989                  Nežná revolúcia, dokumentácia pre VPN Slovensko,  
                           OF Praha, ČSSR Vzbury vo väzniciach, dokumentácia,  
                           Leopoldov, Ilava, Nová Dubnica, SR 
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1990                  Dokumentácia ciest prezidenta ČSFR pána Václava Havla 
                           ZSSR, Izrael, Rakúsko 
1991                  Spolupráca sa rakúskym týždenníkom Die Woche,  
                           Vojna v Perzskom zálive, Jordánsko, Saudská Arábia 
1992                  KOLOMAN SOKOL, dlhoročné dokumentovanie  
                           a portrétovanie, USA  
1995                  Dokumentácia politických zmien - Boris Jelcin, Moskva,  
                           Rusko 
                           Fotografovanie amerického filmu GOSPA, Medžugorie,  
                           Juhoslávia 
1996                  Fotografovanie amerického filmu Ľud versus Larry Flint,  
                           M. Forman, USA 
                           Sonora a Durango, portrétovanie Indiánov, Mexiko 
1998                  Vladimír Mečiar, dokumentácia volebnej kampane, SR 
2002                  Róbert Fico, dokumentácia volebnej kampane, SR 
2003                  Veľkokňaz Vladimír Dolgorukij VII, dokumentácia života,   
                           Ukrajina 
2004                  Eduard Kukan, dokumentácia volebnej kampane, SR 
2005                  Zákon večnosti, príprava publikácie  
                           o divadle v stredoeurópskom kontexte                           
  
3.  Publikácie 
 
1979                   Gotické a románske fresky Gemera, OSPSOP, Rožňava,   
                            ČSSR 
1982                   Prírodný park v Betliari, Východoslovenské vydavateľstvo,  
                            Košice, ČSSR 
1993                   Cigáni, Gemini, Bratislava, SR 
1995                   Gospa /Kniha ku filmu/, Zahreb, Juhoslávia 
1995                   Portréty, Slovart, Bratislava, SR 
1998                   KOLOMAN SOKOL, Tibi Agency, Bratislava, SR  
2000                   New York – City of  Tolerance, Tibi Agency, Bratislava, SR 
2006                   Na krídlach večnosti, Tibor Huszár 
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2007                   Letokruhy večnosti, Tibor Huszár 
2007                   Retrospektíva, Tibor Huszár 
2008                   Cigáni, Tibor Huszár 
                            Réte-Reca 
2011                   Zhmotnený čas 
2012          Návrat späť 
 
4.  Autorské výstavy 
 
1970                   Ľudová škola umenia, Senec /Szenc/, ČSSR 
1985                   Československé kultúrne centrum, Budapešť, Maďarsko 
1985                   Výstavná sieň Slovenský spisovateľ, Portréty, Bratislava,   
                            ČSSR 
1987                   Výstavná sieň Slovenský spisovateľ, Cigáni, Bratislava,  
                            ČSSR 
1988                   Československé kultúrne centrum, Berlín, NDR 
                            Burianovo divadlo, kurátorka Dr. Anna Fárová, Praha,  
                            ČSSR 
                            Abcházska národná galéria, Suchumi, ZSSR 
1989                   Peter Gauss Gallery, Viedeň, Rakúsko 
1990                   Ramer Gallery, Kolín, SRN 
                            Beurs van Berlage Gallery, Amsterdam, Holandsko 
                            Kärtner Gallery, Klagenfurt, Rakúsko 
                            Musée de l´Elysee, Lausanne, Švajčiarsko 
                            ŠUB,Bratislava, ČSFR 
1991                   Československé kultúrne centrum, Budapešť, Maďarsko 
1992                   Pelham Art Center, New York, USA, galérie v Bratislave,  
                            Banskej Bystrici, Zvolene a v Košiciach 
1996                   Synchronicity Space Gallery, Soho, New York, USA 
1998                   Galéria Profil, Bratislava, SR SNG,  KOLOMAN SOKOL  
                             – uvedenie knihy na trh, Bratislava, SR                     
2000                   Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, SR 
                            Hotel Devín, New York – mesto tolerancie,   
                            uvedenie knihy na trh, 
                            veľvyslanec USA  v SR  pán Carl Spielvogel, Bratislava, SR 
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2002                   Otvorenie Galérie československých spisovateľov,  
                            ZŠ Skýcov, SR 
                            CENTRUM KOLOMANA SOKOLA, Liptovský Mikuláš, SR 
2003                   Palugyayov palác, MZV SR, Bratislava, SR,  
2004                   Slovenský pavilón, fotografie ku knihe New York  
                             – mesto tolerancie, 
                            Ženeva, Švajčiarsko 
                            Mestský dom, Cigáni, Mittelbach, Rakúsko 
2005                   Dom umenia, Bratislava (Tiene a svetlo),  
                            Národná galéria Budapešť  (portréty Kolomana Sokola),  
                            Galéria súčasného umenia, Dunajská Streda (Deti Boha) 
2006                   Caisa Gallery, Helsinki (Cigáni),  
                            Ernst Muzeum Budapešť (výber z tvorby),  
                            Mestské múzeum, Galanta (Deti Boha),  
                            Galéria Fontána, Piešťany 
2007                   Palazzo d´Accursio, Sala d´ercole, Piazza Maggiore,  
                            Bologna, Centrum súčasného umenia,  
                            Synagóga galérie J. Koniarka, Trnava 
 
5.  Zastúpenie vo verejných zbierkach 
 
                           Slovenská národná galéria, Bratislava, SR 
                           Umelecko prumyslové museum, Praha, ČR 
                           Musée de l´Elysee, Lausanne, Švajčiarsko 
                           Brooklyn Museum, New York, USA 
                           Navigator Foundation, Boston, USA 
                           Moravská galéria, kurátor Dr. A. Dufek, Brno, ČR 
                           Zoya gallery, Bratislava 
                           - súkromné zbierky po celom svete 
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6.  Ocenenia 
 
1983                  Zlatá plaketa – Medzinárodné trienále divadelnej  
                           fotografie, Novi Sad, Juhoslávia 
1984                  Cena Fondu výtvarných umelcov, Bratislava, ČSSR 
1999                  Najkrajšia kniha roka, KOLOMAN SOKOL, Bratislava, SR 
2001                  Cena Ministra kultúry SR, New York – mesto tolerancie, SR 
                           Najkrajšia kniha roka, New York – mesto tolerancie,  
                           Bratislava, SR 
2002                  Pamätná PLAKETA KOLOMANA SOKOLA,  
                           Liptovský Mikuláš, SR 
2007                  Zlatá pečať – cena slovenskej polygrafie  
                           za knihu Na krídlach večnosti 
2007                  Fotograf roka – cena udelená za publikácie Retrospektíva,  
                           Na krídlach večnosti a Letokruhy večnosti. 
2011                  Európska kultúrna cena Trebbia za podporu umenia,  
                           tvorivá činnosť a prínos k dialógu kultúr, Praha 
 

 
 

Zdroj: Časopis o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Hradišťa  
Frfloš č. 27/2014 (Mišo Šesták: Spomienky na Tibora Huszára), 

Frfloš  č. 11/2009 (rozhovor s fotografom Tiborom Huszárom, M. Falťan a M. Šesták)  
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