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     Od prvej autorskej výstavy Tibora Lohaya uplynulo 40 rokov. Výstava fotografií s príznačným názvom 
„mám ľudí rád...”  je výberom toho najlepšieho z dvoch tvorivých období, ktorými autor prešiel. Čiernobiele 
fotografie z  rokov 1970 – 1980 ponúkajú figurálne kompozície, ktoré námetovo čerpajú z rodinného               
i pracovného prostredia. Povýšené nad všetko je materinské puto, ktoré sa autorovi podarilo emotívne 
zachytiť. Snímky z pracovného prostredia, ktoré mu bolo dôverne známe, pútajú svojou presvedčivosťou. 
Fotografie Tibora Lohaya nie sú nikdy prvoplánové, ale treba v nich hľadať vzťahy – predovšetkým 
medziľudské, ktoré chápe ako prioritu vo svojom živote. Obdobie tvorivosti v rokoch 2000 – 2010 je 
charakterizované predovšetkým reportážnou a portrétnou fotografiou z ciest po Balkáne, ale aj z rodného 
Slovenska.  
     Tibor Lohay sa súčasnou výstavou prezentuje ako vyspelý autor, ktorý vo svojich prácach ponúka 
zašifrovanú myšlienku podporenú obsahom. 
     Želám autorovi,  aby výstava  s jej posolstvom, vybudovaným na  úcte k človeku a vzájomných vzťahoch, 
oslovila ča najväčší počet návštevníkov a priaznivcov fotografie a zanechala v nich silný umelecký zážitok. 

 
Mgr. Helga Tomondyová 

 
 
 

 



         Tibor Lohay 
     Narodil sa 27. decembra 1945 v Košiciach. V roku 1963 maturoval na 
Priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici. V rokoch 1963 - 2000 
pracoval vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach (teraz US Steel) 
v rôznych technických funkciách. Od roku 2001 až do odchodu do dôchodku 
pôsobil ako nezávislý odborný konzultant pre žiaruvzdornú keramiku. 
Viac o jeho profesnej kariére: keramik.tym.sk.                      
     Fotografuje od roku 1963. Výtvarnej fotografii sa venuje od roku 1969. 

Svoju tvorbu zameriaval predovšetkým na ľudí a medziľudské vzťahy - rodina, práca, žena, matka. 
Autorské výstavy: Košice 1974, Bratislava 1975, Košice 1976 (predčasne zrušená pre údajnú „ideologickú 
závadnosť”). Zúčastňoval sa  na medzinárodných výstavách a salónoch fotografie na Slovensku, v Česku, 
Poľsku, Juhoslávii, Japonsku, Nemecku, Anglicku, Číne, Portugalsku, USA. Viac o jeho tvorbe z tohto 
obdobia: lohay.sk/recenzie.html. 
     Ale to už je história... Po bezmála dvadsaťročnej tvorivej odmlke sa začiatkom nového milénia k výtvarnej 
fotografii vrátil. Inšpirovala ho digitálna fotografia a jej fantastické možnosti. Vychádza z predchádzajúcej 
tvorby, ktorú rozšíril o fotografie krajiny, prírody, miest a reportáže z ciest po Slovensku a zahraničí. 
Výber z fotografickej tvorby predstavuje na svojej web stránke lohay.sk. 
Fotografiám rodného mesta Košice venoval osobitnú stránku  kosice-cassovia.sk. 
Jeho fotografie nájdete aj na iných webových stránkach, napríklad: 
kostolany.hostujem.sk   rimavskasobota.hostujem.sk   cavebiology.net. 
     V rokoch 1968-1973 sa zaoberal tvorbou keramických plastík. Ukážky z tvorby umeleckej a úžitkovej 
keramiky nájdete na jeho web stránke.  
     V súčasnosti popri výtvarnej a reportážnej fotografii robí aj komerčnú fotografiu pre reklamné agentúry, 
obchodné firmy, tlačové a internetové média. Navrhuje, realizuje a administruje webové stránky. 
 
Viac o autorovi: lohay.sk/curriculum 
Email: tibor@lohay.sk 
Adresa: Tibor Lohay Krakovská 14 Košice 
 
     Tibor Lohay sa na tejto autorskej výstave prezentuje výberom 28 čiernobielych fotografií z rokov     
1970 - 1980 a 34 farebných fotografií z rokov 2000 - 2010. 
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Výber z tvorby 1970-1980 
 

Zoznam 

vystavovaných  

fotografií 

 
Spolu 1 

Spolu 2 

Elena 1 

Elena 2 

Strach 

Opora 

Sen 

Žena 

Bábiky 

Spomienka na leto  

Viktória 

Nie! 

Vzťahy 1 

Vzťahy 2 

 „144“ 

„167“ 

Oprava 

Formovač 

Montér 

Stretnutie 

Večer 

Sám 

Oko 

Portrét 

Dve 

Doma 

Akt 1 

Akt 2 

 

 
 
 

Spomienka na leto  
 

 



 

Bradáč  

                   

Stretnutie                                                                         Montér  



Výber z tvorby 2000-2010 
 

Zoznam 
vystavovaných 

fotografií 
 

Lovecká sezóna 1 Slovensko 

Lovecká sezóna 2 Slovensko 

Bližšie k slnku 1 Slovensko 

Bližšie k slnku 2 Slovensko 

Mŕtvi a živí Bosna 

Pod platanmi Bosna 

Krajan Ferko 1  Rumunsko 

Krajan Ferko 2  Rumunsko 

Krajan Ferko 3  Rumunsko 

Susedia Rumunsko 

Muž s fajkou Slovensko 

Mihai Rumunsko 

Deň bez auta Slovensko 

Pauza Slovensko 

Bradáč Slovensko 

Úsmevy Slovensko 

Nová generácia Bosna 

Deti kukurice Slovensko 

Srbský vlastenec  Bosna 

Manželia Bosna 

Únava Bosna 

Tvár v okne Slovensko 

Debata Čierna Hora 

Slnko v sieti Slovensko 

Únava Ukrajina 

Siesta 1 Bosna 

Siesta 2 Bosna 

Splavovanie Čierna Hora 

Pozor míny! Bosna 

Optimista Slovensko 

Smútok Bosna 

Kennedyovci 1 Čierna Hora 

Kennedyovci 2 Čierna Hora 

Tváre 1 Slovensko 

Tváre 2 Slovensko 

 

 

 
 

Lovecká sezóna 1  
 

 
 

Mŕtvi a živí  
 
 

 



 

Srbský hrdina 

           

Siesta                                        Slnko v sieti                              Muž s fajkou 

 

Katalóg autorskej výstavy fotografií ©2014 Tibor Lohay  




