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Ľudská rodina - fotografická 
misia o hodnotách života 

	  
	  

Martin	  Črep	  o	  projekte	  Ľudská	  rodina	  
 
Ľudská	  rodina	  bola	  prvá	  outdoorová	  výstava	  na	  Slovensku.	  
 
V máji 2006 som vycestoval do Afganistanu - krajiny extrémnych situácií, aby 
som vizuálne zaznamenal obyčajný život - "ľudskú rodinu" - krajinu, ľudí a ich 
pravé tváre, poznamenané dlhotrvajúcou vojnou, beznádejou, utrpením a 
hladom. 
 
Prečo Afganistan?  
Predovšetkým kvôli týmto veciam: ľudia - etnické variácie, hrdosť, 
pohostinnosť, priateľskosť, nezávislosť, spirituálnosť a milovanie života.  
Kultúra - zmes viacerých vplyvov a krajín.  
Príroda - drsná, nedotknutá, veľkolepá a nádherná.  
História - jej súčasná a minulá. 
 
Fotografoval som v 13. privinciách a ich mestách, ako Kunduz, Kabul, Mazar-
e-Sharif, Balkh, Bamiyan, Band-e-Amir atď. Podarilo sa mi v rámci svojej 
misie navštíviť aj "Budhov" v Bamiáne, ktorí pripomínajú násilie spáchané v 
roku 2000, keď ich Taliban zostrelil a podmínoval celé okolie. 
Nezabudnuteľným zážitkom je Modrá mešita v meste Mazar-e-Sharif - príklad 
historickej architektúry strednej Ázie. Staré mesto Balkh, nazývané aj matkou 
"všetkých miest" je miestom narodenia Zarathurstru. 
 
Kombináciou subjektívneho dokumentu a portrétov (ako zrkadla duše) 
zaznamenávam v čiernobielej a farebnej fotografii vnímanie sveta, tak 
odlišného od všetkého, čo v medziach európskej kultúry poznáme. Krajinu 
som sledoval "objektívom mieru" a nádeje na lepší život. V očiach afgáncov 
môžme čítať celé príbehy a vidieť túžbu po obýčajných veciach, ktoré si ani 
neuvedomujeme v našom každodennom živote - lásku, mier, priateľstvo. 
 
Mojim prioritným záujmom nebolo hľadať konflikty, bezútešné stopy vojny, či 
násilie páchané v dobách nedávno minulých. Vďaka pomoci afgánskeho 
ministerstva školstva som mal prístup fotografovať študentky a ženy, čo za 
čias talibanu bolo nepredstaviteľné a ešte stále je veľmi komplikované. 
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Fotografická "misia" sa niesla v znamení zaznamenať nepoznané oblasti 
vidieka, život obyčajných ľudí, ktorí nie sú pod drobnohľadom médií a 
rôznych politických záujmových skupín. Intenzívne som hľadal skutočnú 
ľudskú tvár a príbeh za ňou, ktorý je možné prečítať bez slov. Vďaka miestnej 
bezhraničnej pohostinnosti som mal možnosť stať sa členom jednej veľkej 
"ľudskej rodiny", ktorej posolstvo prinášame na Slovensko. 
	  


