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JUDr. Štefan Majtán

Narodil sa v roku 1950. Žije v Trenčíne. Fotografovaniu sa 
aktívne venuje od roku 2005. Prvé pokusy o amatérsku do-
kumentačnú tvorbu robil analógovými fotoaparátmi, neskôr 
digitálnym kompaktným fotoaparátom a digitálnou zrkadlov-
kou. Námety na fotografie čerpá zo svojich ciest po Sloven-
sku i v zahraničí. Motívom jeho fotografií sú najmä príroda, 
krajina a kultúrne pamiatky s dôrazom na zachytenie určitej 
atmosféry. Venuje sa i reportážnej fotografii zo športových 
a kultúrnych podujatí. 

Je členom Fotostrediska pri TNOS v Trenčíne. Od roku 
2010 sa zúčastňuje súťažných výstav amatérskej fotografie 
AMFO, kde získal viacero ocenení v krajskom i celoslo-
venskom kole.

jana VeresoVá

Narodila sa v roku 1969. Žije v Trenčíne. Ako autodidakt 
sa fotografii venuje od roku 1994. V začiatkoch svojej tvor-
by sa venovala predovšetkým motívom krajiny. Jej poetické 
fotografie, plné pokoja a harmónie, sú pôsobivým pretlmo-
čením spontánneho očarenia atmosférou miesta. Postupne sa 
prepracovala k výtvarne pôsobivým detailom s dôrazom na 
svetelnú atmosféru a nevšednú kompozíciu. 

Pre jej dnešnú tvorbu sú charakteristické najmä krajinárske 
lyrické farebné impresie, ale aj pôsobivé abstraktné kompo-
zície.

Je členkou Fotostrediska pri TNOS v Trenčíne. Od roku 
2008 sa zúčastňuje súťažných výstav amatérskej fotografie 
AMFO, kde získala niekoľko ocenení.

Igor Hečko: Poľovnícke sídlo

Jiří Tomis: Z cyklu Krajina

Ján Valenta: Z cyklu Premena stromu
Štefan Majtán: Výhľad do neba

Jan Tluka: Z cyklu Chodníky

Jana Veresová: Modrý zvon
Vladimír Hrnčiar: TANAP


