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“Noste mi kvety pokiaľ žijem a nie, keď už tu nebudem.” 12
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Úlohou dokumentárnej fotografie je zachytiť okamih, ktorý sa deje bez väčších manipulatívnych zásahov 
fotografa. Dokumentárna fotografia je časovo náročná a tento projekt nie je výnimkou. 

Číslo 12 je označenie bytu, v ktorom sa odohráva náš príbeh. Majitelia tohto bytu sú aj naši hlavný 
hrdinovia. Pán a pani Ďuricovi- moji starý rodičia. Zachytávam ich spoločný život v jednej domácnosti. 
Ich radosti, ale aj starosti. Seba samotnú som sa snažila taktiež zaradiť do deja pomocou autoportrétov. 

 “Staroba je choroba” to hovorieva moja stará mama. S vyšším vekom prichádzajú aj rôzne choroby,  
či už na prvý pohľad viditeľné alebo nie. Tieto choroby im znepríjemňujú život a to niekedy v extrémnych 
rozmeroch. Nevedia chodiť, plne rozmýšľať nad bežnými vecami, ktoré nám môžu prísť ako samozrejmosť. 
Našťastie existujú mladý ľudia, ktorý im spríjemňujú život, tak by to aspoň malo byť ,ale bohužiaľ nie 
každý má to šťastie.
Starí ľudia nepotrebujú dobrodružstvo alebo adrenalin, ale lásku, ochotu a porozumenie. 

Chcela by som sa poďakovať môjmu pedagógovi Matúšovi Zajacovi, ktorý mi predstavil fotografiu ako 
jedno krásne umenie. Nevzadal to so mnou a vďaka tomu som sa v nej našla a chcem s ňou aj naďalej 
pokračovať v živote.Predovšetkým chcem hlavne poďakovať mojej mamičke, bez ktorej by som sa k 
umeniu nikdy nedostala.
Tento projekt je a aj bude pre mňa veľmi dôležitý. Bude mi pripomínať čo si treba v živote vážiť a na koho 
netreba zabúdať. Za každým keď si ho budem prechádzať sa budú striedať slzy s úprimnými úsmevmi za 
čo veľmi pekne ďakujem...
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