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Geniálny nápad dostala známa dvojica mladých slovenských fotografov Zuzana Senášiová a Ľubomír Sabo 
(LSZ PHOTOGRAPHY). Spojením starodávnych artefaktov s moderným umením sa tentokrát rozhodli 

prezentovať rôznorodosť bohatého slovenského kultúrneho dedičstva u nás i v zahraničí. Dali si za cieľ, aby 
ich práca mala hlavne etnologický prínos a cez umenie fotografi e a maliarstva dokázala maximálne zaujať.
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„Naším cieľom bolo vytvoriť výnimočný projekt, ktorý 
verne vystihne históriu, no dodá jej zároveň moderný 

nádych, upúta pozornosť mladých a podporí ich hrdosť na svoj 
pôvod,“ opísali cieľ projektu Party v 21.storočí jeho autori. Po-
čas dvoch rokov zmapovali a  zachytili tridsaťtri tradičných 
párt a vencov zo všetkých kútov Slovenska, ktoré budete môcť 
vidieť už začiatkom apríla na Bratislavskom hrade.

Parta, kedysi tradičná súčasť ľudového odevu mladých bezdet-
ných dievčat v 19. a 20. storočí, sa stáva ústredným prvkom 
jedinečného umeleckého projektu, ktorého cieľom je znovuzro-
diť slovenské skvosty pomaly upadajúce do zabudnutia.

Umeleckí fotografi Zuzana Senášiová a Ľubomír Sabo, tvo-
riaci pod značkou LSZ Photography, v  súlade s  tradíciami 
a zvykmi predkov nafotili mladé, slobodné a bezdetné dievčatá. 
Odkaz dobovej fotografie sa prelína so súčasným stvárnením 
portrétovej fotografie vo výraze modeliek, ktoré sa vžili do po-
citov vtedajších neviest. Prostriedkom moderného vyjadrenia 
je umelecky podaná maľba na tvár vychádzajúca z tradičných 
ornamentov ľudového odevu, ku ktorému parta patrila.

„V spolupráci s etnologičkou Katarínou Chabrečekovou, ktorá 
sa stala odborným konzultantom projektu a výraznou mierou 
sa podieľala na kreovaní idey projektu, sme urobili výber tra-
dičných párt a vencov z celého Slovenska, ponorili sme sa hlb-
šie do histórie ľudových odevov, pátrali sme po ornamentoch 
a symbolike ľudovej tradície, aby fotografie každým detailom 
odrážali hĺbku myšlienky a zámer projektu. Vybrali sme tím 
mladých umelcov, odborníkov vo svojom odbore, ktorí profe-
sionálnym prístupom prispeli k výslednej limitovanej kolek-

cii obrazov. Sami sme pri práci boli viac a viac fascinovaní 
pestrosťou a bohatstvom nášho kultúrneho dedičstva,“ hovoria 
autori projektu.

Umelecky nafotené fotografie sú dotvorené ručne maľovanými 
ornamentmi na tvár a vytlačené na plátno, ktorému finálnu 
podobu vdýchla maliarka Sarah I. Avni. Akrylovými maľbami 
umelkyňa dotvorila fotografiám pozadie, ktoré vychádza z ľu-
dových prvkov jednotlivých dedín a regiónov zaznamenaných 
párt. Výsledkom sú pútavé obrazy, ktoré reprezentujú hojnosť 
a  rôznorodý ráz slovenského ľudového dedičstva. Dôraz na 
každý detail fotografie a ideové vrstvenie projektu dokazujú, 
že Party v 21. storočí predstavujú projekt silného umeleckého 
a historického odkazu.

Počas takmer dvojročnej intenzívnej práce sa do projektu za-
pojilo vyše sto ľudí, medzi nimi aj tím etnológov, ktorí dohlia-
dali na exaktnosť použitia sviatočných párt a vencov a prispeli 
k rekonštrukcii štyroch nedostupných párt. Jedinečnosť pro-
jektu rovnako podčiarkuje originálne skomponovaná hudba, 
ktorá kombinuje pôvodnú, ľudovú hudbu s prvkami aktuálnych 
moderných žánrov. Každý jeden z limitovaných 33 obrazov má 
certifikát originality (COA) a bude vyrobený iba v troch roz-
meroch.

Polovica tejto unikátnej kolekcie už bola prezentovaná na 
výstave v  Bruseli a  bola jedným z  kultúrnych sprievodných 
podujatí Slovenského predsedníctva v  Rade EU. V  dňoch 
2. – 17. apríla 2017 máte jedinečnú možnosť vidieť premiérovo 
na Slovensku túto celú kolekciu obrazov v Galérii na Západnej 
terase Bratislavského hradu.
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fotograf
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etnologička
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Katarína Chabrečeková / etnologička
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MartovCe, 1/3, 80x120 cm
Karolína Chomisteková / riaditeľka Miss Slovensko
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Žirany, 1/3, 60x90 cm
 Miriam Mattová / modelka
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KráSna, 1/3, 80x120 cm
Jarka Lednárová / manažérka
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Ako sa vám fotilo s mimoriadne talentovaný-
mi fotografmi Zuzanou Senášiovou a Ľubom 
Sabom?
Fotenie so Zuzkou a Ľubkom je vždy 
úžasným zážitkom. Sú to veľkí profesi-
onáli, ktorí vedia, čo robia. Ich fotenia 
prebiehajú vždy hladko a to vďaka ich 
priateľskému prístupu, dbajú na to, aby 
sa počas fotenia každý  cítil príjemne.

Aké ste mali pocity, keď  vás oslovili na fote-
nie tohto výnimočného projektu?
Každé fotenie je pre mňa výzvou a preto 
aj fotenie projektu PARTY v 21. storočí 
som prijala s rešpektom a očakávaním. 
Môžem však povedať, že výsledok prevý-
šil moje očakávania.

Ako vnímate tento projekt?
Umelecký projekt PARTY v 21. storočí 
je dôkazom toho, že slovenské tradície 
a zvyky je možné prelínať aj so súčasný-
mi umeleckými prvkami. Pre mňa osobne 

majú naše tradície a zvyky veľký význam 
a je úžasné, že aj takýmto spôsobom si 
ich môžeme pripomínať. Musím povedať, 
že je pre mňa veľkou cťou byť súčasťou 
tohto skvelého projektu.

Čo hovoríte na konečný výsledok fotografie 
s vašou tvárou?
Každá fotografia je niečím iná, výnimoč-
ná, a ako som už spomínala, výsledok 
ma v dobrom slova zmysle prekvapil. 
Prekvapilo ma, ako sa história a umenie 
spojili do jedného celku, ktorý má v sebe 
silu tradícií a krásu súčasnosti.

Na tomto umeleckom diele ste takmer nei-
dentifikovateľná. Ste s tým stotožnená?
Vnímam to skôr tak, že dôležitými prv-
kami na fotografiách sú hlavne naše slo-
venské skvosty a umelecké maľovanie na 
tvári. Myslím si, že podstatný je výsledok 
– celkové umelecké dielo. Kto ma však 
dobre pozná, vie ma identifikovať J. 

Tvár z TiTulky

Do tohto výnimočného projektu zapojila dvojica fotografov 
LSZ PHOTOGRAPHY známe tváre slovenského šoubiznisu. Medzi nimi aj 
krásnu Slovenku, Miss 2015, Lujzu Strakovú, ktorá okrem toho, že patrí 
medzi naše najkrajšie dievčatá,  je ešte stále slobodná a bezdetná. Tak 

spĺňa podmienky, ktoré v minulosti boli nutnosťou, aby si mohla dievčina 
ozdobiť hlavu slávnostnou čelenkou – partou. 
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