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Takmer všetky kultúrne a spoločenské podujatia v regióne sú poctené
prítomnosťou amatérskeho fotografa Milana Hlôšku (1934). Stal sa už ich
neodmysliteľnou postavou, ktorá je vitálna, stále usmiata, pozitívne naladená,
neustále s objektívom na krku, číhajúca na to, aby zachytila každý výnimočný
moment.
Rodák z obce Starý Tekov, dlhé roky už Nitran, je pôvodným povolaním stavebný
technik. Amatérskej fotografickej tvorby sa zúčastňuje od roku 1960.
Svoj záujem vo fotografovaní upriamil najskôr na ľudí a prírodu rodného kraja čiľejkárskeho Tekova, až jeho objektív v roku 1966 zakotvil v ľudovom umení,
zosobnenom najmä v krásach ľudového kroja. Je autorom vyše tisíc fotografií
tanečníkov a spevákov z rozličných folklórnych súborov.
Ponitrianske múzeum v Nitre v čase od 11.6.2021 do 21.8.2021 svojim návštevníkom
priblíži tvorbu Milana Hlôšku prostredníctvom výstavy Obrazy dávneho sveta, ktorá
je kolekciou čiernobielych fotografií z autorovho rodného Tekova - sugestívne
portréty starých ľudí, podmanivý kraj tekovskej oblasti a rázovitých čilejkárskych
obcí, neopakovateľné okamihy odchádzajúceho starého sveta, ktoré sa už nevrátia.
Fotografie sú spomienkou na ľudí, na kolorit života v tradičnom vidieckom prostredí,
vyjadrujú úctu k našim koreňom a tradíciám.
Výnimočná citlivosť autora zachytáva jedinečnosť zobrazovaných postáv, ich
vzácnu morálnu čistotu, životné hodnoty a situácie, ktoré sa vytratili zo života a už
nie sú samozrejmosťou. Zároveň sú ukážkou ako sa vykryštalizoval nezameniteľný
autorov rukopis do čiernobielej fotografie formou tém. Sú pôsobivé, nachádzajú
skryté významy pod povrchom všedných vecí a výjavov.
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Fotografie Milana Hlôšku otvárajú širokej verejnosti nepoznané - ako chutí cibera
pri varení lekváru, že parta zo stoviek blingáčov, pokrytá perlami, voskovými
kvietkami a striebornými korálkami je na hlave nevesty vznešenejšia ako sama
kráľovská koruna, že hlboké vrásky a zrobené, mozoľami poznačené ruky, sú
rukami mužov a žien na fotografiách.
Predmety, ľudia aj situácie sa na fotografiách Milana Hlôšku pretavujú do symbolov,
odovzdávajú nám odkazy, sú vstupnou bránou z minulosti do budúcnosti.
Odzrkadľujú vzťah autora k rodnému kraju.
Jadro čiernobielej kolekcie vzniklo na priereze rokov 1967 – 1980 a postupne bolo
dopĺňané farebnými fotografiami z rokov 2005 -2011.
Fotografie reprezentovali Slovenskú republiku na Medzinárodnej špecializovanej
výstave EXPO 2017 v Kazachstane.
Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.
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