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Veronika Bahnová - výber z tvorby 

Tvorba - snívam s otvorenými očami. Občas si tie ružové okuliare zo šufl íka mladosti vyberiem a nasadím, život je vtedy krajší a až tak nebolí. 
Umenie je veľmi ľudský spôsob ako urobiť život znesiteľnejší. Tvorba je okno, ktorým môžem uletieť do iného sveta.
Jubilantka Veronika Bahnová sa svojou fotografi ckou tvorbou úspešne zaradila medzi najlepších amatérskych slovenských fotografov. Aj vo vý-
tvarných technikách maľby sa úspešne zapojila do súťaží v rámci Trnavskej palety a Výtvarného spektra.
Od začiatku sa v jej tvorbe prejavuje precítený, obrazovo a aj slovne vyjadrený vzťah k prírode. Za svojou inšpiráciou nemusí ísť ďaleko - Smolenice 
a okolie, kde žije, pri jej dome záhrada, sú vďačným prostredím pre zachytávanie kvetov, stromov, vtáctva, zvierat a premeny atmosféry počas 
ročných období. Má vynikajúci cit pre poéziu krajiny, v ktorej žije. Odrazovým mostíkom pre jej tvorbu je rodina (mama, manžel, deti, vnúčatá, psík) 
a spätosť so životom...
Čo charakterizuje Veroniku je vitalita a optimizmus, s ktorým prekonáva problémy, ktoré jej do cesty stavia život. Ďalej je to empatia k ľuďom 
a túžba podeliť sa so svojimi zážitkami a pocitmi s ľuďmi naladenými na rovnakej vlne. Pravidelné stretnutia na facebooku s priateľmi a jej ko-
mentáre k uverejneným obrazom by si zaslúžili knižné vydanie. Za každou fotografi ou sa ukrýva zaujímavý príbeh jej vytvorenia. To je hlavnou 
líniou, ktorá spája jej fotografi e zo života v Bratislave doma i v zahraničí (Paríž, Praha, Neusiedlerské jazero atď). Fotografi a je umenie pozoro-
vania a o intenzívnom vnímaní prostredia. Rada chodí po uliciach, aby zachytila rýchlo prechádzajúce okamihy, ktoré sa už nikdy nevrátia. Jej 
pozornosti neunikla ani architektúra, premeny svetla, farebných aj čiernobielych kompozícií, štruktúry povrchov starých budov a makrofotografi a. 
Bravúrne a s citom sa vysporiadava s používaným počítačových programov pri fi nalizácii svojich prác (tvorba foto grafi ky). Virtuózne narába 
s kontrastom a tonalitou, s ostrosťou a neostrosťou a pedantne dbá na kvalitu tlače svojich prác. Darí sa jej rozprávať príbeh na jednom obrázku 
alebo seriáli a hľadať chvíle, ktoré môžu byť v každodennom živote mimoriadne, vtipné, alebo absurdné. Fotografi a a maľba je pre Veroniku spô-
sobom života a artterapiou. Zem, živly, voda, slnko, vzduch, oheň a fantázia sa stali dominantnými prvkami jej obrazov. Fotografi cká a maliarska 
tvorba Veroniky sa často neskutočne prelínajú a doplňujú. Nedostatok odborného vzdelania je v jej práci nesmierne užitočný, pretože nemá pred-
sudky o tom, ako niečo urobiť, a preto robí všetko s rovnakou horlivosťou a nasadením. V obľube má abstraktné maľby obohatené ušľachtilou 
myšlienkou s jemným náznakom reality.
Množstvo ocenení, ktoré za svoje diela získala v regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach Trnavský objektív, AMFO, Genius loci Trnava, 
Fotograf roku časopisu Foto a video poukazuje na hlboký fi lozofi cký a humanistický obsah jej tvorby. Na autorských výstavách sa prezentovala 
v Trnave vedľa radnice Farebné príbehy, v priestoroch TTSK s názvom Živá voda a v Smoleniciach. Úspešne sa zapojila aj do súťaží na interneto-
vých portáloch na témy street, minimalizmus a pohyb.   
S radosťou od začiatku pozorujem Veronikin rast a zrenie jej tvorby, želám jej veľa zdravia a teším sa na jej nové práce.

Peter Babka
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Chlebové polia I. - V.
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Dynamika trnavského korza
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Cesta zabudnutia – zo súboru: Cesty ľudskej duše

Voda technickej zimy

Voda horúceho leta
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Tri grácie

Abstrakcia I., II.

Exodus



7

Exodus

Zátišie I. Zátišie II.
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Párovanie: architektúra umelá verzus architektúra prírodná
Čas obáv
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Čas otázok Hranica odrazu a reality I., II.
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Modrý svet I., II.
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Slovo autorky v plynutí času, pre záver a nový začiatok.

Pablo Picasso povedal „Sú maliari, ktorí robia zo Slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia 
zo žltej farby Slnko.” Neviem, či ste teplo slnečných lúčov pri prechádzke výstavou zacítili. Ak áno som na dobrej ceste, že 
slnko v mojej duši viem sprostredkovať.
Tvorím, lebo je to súčasť mojej podstaty. Teší ma objavovať skryté tvary a významy. Hľadám svetlo a tiene, lebo tie dávajú 
nový zmysel priestoru, v ktorom sa pohybujem a žijem. Objavujem nové zákutia odkrývajúce sa dopadom lúčov svetla.
Zaostrujem a rozmazávam aby som podstatu oddelila od pozadia. Narušujem zámerne celok a viem, že to, čo zvýrazním, 
je to, čo v danú chvíľu považujem za najdôležitejšie.
Svet je taký ako ho vidím a ten obraz zaznamenávam. Vytváram odraz toho, čo vidím práve ja. Výsledok na plátne či fo-
tografi i je vždy mojím osobným vyjadrením. To je moje mimezis, napodobňujem, znázorňujem moje vnútorné obrazy sveta. 
Keď tvorím, stávam sa samou sebou so všetkými rozpormi, s emóciami, s morálkou, s poznaním a tie akoby dávali rytmus 
mojej tvorby. Na jej konci som vždy lepšia, či horšia ale bližšie k poznaniu seba.
Moja technika tvorby nie je dokonalá a ani sa k nej nepribližuje. Rovnako ako nie je dokonalý môj vnútorný svet. Ale je to 
všetko, čo mám a vďaka čomu môžem písať a rozprávať vlastné príbehy. Niekoho zaujmú a niekoho nie. A tak to má byť. 
Sú duše, ktoré sa spoja a tie, ktoré môžu hľadať cestu k spoločnej vibrácii. Som vďačná za stretnutia s oboma.

Veronika Bahnová
Smolenice, máj 2020

Hlavný partner podujatia

PoDUJatie z VereJnýCh zDroJoV PoDPoriL FonD na PoDPorU UMenia

Organizátori
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