
Milí priatelia umenia!  

Je mi veľkou cťou, že vás môžem privítať na autorskej výstave fotografií Pána Schermanna 
Ákosa, ktorú autor nazval ARS SACRA. Do slovenčiny by sa to dalo oficiálne preložiť ako 
„sakrálne umenie“ ale aj ako „umenie posvätna“.  

Autor výstavy žije v Budapešti. Rodinne je však zviazaný s Dobšinou, odkiaľ pochádzala jeho 
mama Barbora, rodená Sztehlová. Iste si pamätáte výstavu historických fotografií z Dobšinej, 
ktorá bola tu, v našom kultúrnom dome, inštalovaná pred dvomi rokmi, tiež cez turičné 
sviatky. Boli to fotografie zo súkromnej zbierky pána Schermanna Ákosa, ktoré nám vtedy 
veľmi ochotne poskytol a pomohol ich identifikovať a spracovať. Dá sa povedať, že vtedy 
nám doplnil obraz starej Dobšinej, ktorý sme poznali z dobových pohľadníc, o portréty či 
momentky zo života konkrétnych ľudí zo svojej rodinnej histórie. Spoznali sme rodinu 
Sztehlovcov, Szontághovcov, či s nimi rodinnými a priateľskými väzbami spojenými 
Ráthovcami a Niklovcami. Ľudia z tých fotografií už odpočívajú na dobšinskom cintoríne 
a pamäť na nich pomaly vyhasínala. Aj vďaka nemu vtedy aspoň na chvíľu ožili a ich 
sprítomnenie bolo pre nás nevšedným zážitkom. 

Mama pána Schermanna Ákosa žila do roku 1972. A práve z jej rozprávania a z návštev 
Dobšinej v detstve nadobudol pán Schermann k nášmu mestu vrúcny vzťah, ku ktorému sa 
hlási a spravuje archívne dedičstvo – fotografie, negatívy, doklady - týkajúce sa aj nášho 
mesta. Teraz nám však dal možnosť pozrieť si jeho vlastné, autorské fotografie. Ako ho 
rodinná tradícia po vynikajúcich fotografoch jeho otcovi Szilárdovi a strýkovi Jánovi Stehlovi 
viedla, fotografuje už od mladého veku. Dvadsať rokov sa fotografovaniu venoval aj 
profesionálne. Väčšina, tu prezentovaných fotografií, vznikla ako súčasť jeho práce so 
zbierkami evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku. Ostatné pochádzajú z jeho poznávacích ciest 
po pamiatkach od Sicílie po Nórsko.  

Autor sám skromne tvrdí, že ARS SACRA nie je výstavou umeleckých fotografií, ale je 
výstavou fotografií sakrálneho umenia. Je prezentáciou takých detailov diel výtvarného 
umenia a umeleckého remesla, či umelecky stvárnených sakrálnych budov, aké si bežný 
divák často ani nevšimne. Prejde popri nich bez toho, aby si uvedomil, čo vlastne vidí. Na 
niektorých fotografiách dokonca ani nie sú zobrazené náboženské motívy. Nútia nás však k 
zamysleniu: aký bol zámer ich vzniku, čo bolo motiváciou tvorcu? Bolo jeho cieľom len 
dôsledné splnenie požiadaviek objednávateľa a úzkostlivé dodržanie písaných a nepísaných 
pravidiel sakrálneho umenia? Alebo tvorca pridal aj niečo navyše, a to z vlastného 
presvedčenia, z hlbokej viery, či z citového vzťahu k svojmu dielu? Odpovede na tieto otázky 
ponechávame na Vás, na divákov. Pozrite si s pokojom v duši výstavu. Zistite, ako na vás 
jednotlivé fotografie pôsobia, aké spomienky, pocity a myšlienky vo vás vyvolávajú. 

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte ešte povedať, že ma veľmi teší, že sa pán Schermann 

Ákos rozhodol podeliť so svojimi pocitmi, ktoré zažíval pri tvorbe fotografií s nami a môžeme 

sa pozrieť na svet jeho očami. Možno aj my budeme aspoň na chvíľu chodiť s otvoreným 

srdcom a očami a posvätno, ktoré je všade okolo nás, hoci niekedy skryté i v drobných 

detailoch, vstúpi do našich životov. Lebo, ako som niekde čítala: „Nájsť zmysel pre posvätno, 

je veľkým šťastím pre človeka“. 

 

Eva Šmelková, Dobšiná 5. jún 2019 


