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Dariusz Łaski
Poľský fotograf Dariusz Łaski je povolaním inžinier v oblasti životného prostredia a vodných stavieb. Umelec-
kou fotografiou sa zaoberá od roku 1972 a je autorom vyše 55-tich individuálnych a spoločných fotografic-
kých výstav, najmä v Nemecku, Českej republike, Francúzsku, Ukrajine a na Slovensku. 
Jeho fotografie sa nachádzajú vo významných zbierkach kultúrnych a múzejných inštitúcií v Poľsku. Je spo-
luzakladateľom (s Cz. Abratkiewiczem, J. Kańskim a J. Szewczykiem) Piotrkowskeho fotografického spolku 
„Fcztery“. Od roku 2005 je i členom Lodzkého fotografického spolku. 
Je autorom a spoluautorom rôznych medzinárodných fotografických plenérov a je iniciátorom programu pre 
deti a mládež v oblasti ekologickej fotografie. 
Dariusz Łaski je fotograf, ktorý sa vo svojom diele pokúša vytvárať jednotlivé príbehy o tele. Ženské telo kon-

frontuje s prírodnými tvarmi nesporne podloženými výtvarnými riešeniami. Príbehy o ženskom tele v lone prírody ale i v drsných skalna-
tých prostrediach sú technicky dokonalé a prezrádzajú nám vyspelosť „projektanta“ fotografií. Jeho bohatá vnútorná invencia, cit a zmysel 
pre výtvarné kúzlo, fotografický okamih, básnickú lyričnosť vnáša do kombinácie nahého tela a reálneho prostredia až sa fotografie často 
stávajú výrazne fantazijné. Cieľom autora vo svojich kapitolách (Kolesá, Morphe, Monument, Pred búrkou, Ľudský osud, Pochodeň, Daj ak 
môžeš, Venuša, Koniec epochy hračiek, Odvrhnutá, Posledný letný deň, Duny) nie je dopovedať a vyčerpať všetky možnosti vyjadrenia sa, 
ale objavujú sa nové a nové štylizačné prvky alebo kombinácie pokračujúce hľadaním inovýrazovosti a nových postupov.
Dariusz Łaski vo svojej tvorbe pracuje s informatívnou fotografiou, kde je daný objekt (v našom prípade dané telo) predmetom zobrazenia 
a na druhej strane je to emotívna fotografia, kde je objekt prostriedkom na vytvorenie emotívneho obrazu. Tu nám autor ponúka pocit pri 
informatívnom podaní maximálnej zhody s realitou, avšak pri emotívnom vyjadrení je naopak podmienkou možnosť odchýlky od reality. 
U niektorých detailných riešení Dariusz Łaski toto využíva kontrastovaním, kde celková situácia už nemá reálnu povahu, ale chápeme ju vý-
lučne výtvarne. Takto môžeme hovoriť napríklad o cykle pod názvom Monument. 
Autor v hľadaní vzťahu medzi prostredím a objektom, teda ženským telom toto kombinuje s prostredím ktoré je v danej situácii skutočne 
prítomné, alebo technickým postupom ho  upravuje s okolím, v ktorom objekt v skutočnosti bol alebo nebol. Toto okolie môže byť reálne 
alebo ireálne a kombinácie nám dávajú veľké expresívne možnosti čo autorovi potvrdzujú samotné fotografie.  
Žije a tvorí v Piotrkowe Trybunalski. 
 Milan Mazúr, február 2015 
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