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Vítězný snímek »Sníl-
ci a bojovníci« pořídil loni 
v  lednu. „Nápad ve mně 
uzrával ale už delší dobu. 
Po náročném shánění au-
tentického obleku a hel-
my pilota nakonec fo-
tografie vznikla během 
chladného odpoledne. Na-
víc právě studený den pod-
trhl atmosféru v podobě 
vysráženého vydýchaného 
vzduchu uvnitř helmy,“ po-
pisuje, jak docílil hutnější-

Fotograf Martin Stranka (35)

Před dvanácti lety opustil kancelář, bez jakýchkoli 
zkušeností vzal do ruky fotoaparát a začal fotit. Do-
posud získal Martin Stranka (35) z Prahy už desítky 
ocenění. Letos i Oscara fotografů!

Za pilota 
dostal

ho pocitu z jeho vítězného 
snímku. 

Vlastní sny
„Jedná se o paralelu napl-
ňování svých vlastních snů. 
Celá scéna se opírá o něko-
likavrstevnatou symboliku 
skrze let ptáků a touhu létat 
a dotýkat se nebe - následo-
vat své sny, o které je potře-
ba bez ustání bojovat,“ po-
pisuje Martin Stranka sní-
mek, kterým zvítězil v celo-
světové soutěži Sony World 
Photography Awards, jejíž 

cena se přirovnává k filmo-
vým Oscarům.

Z terapie vášeň
Pro vítězství ale nefotí. S 
tímto koníčkem začal po 
smrti blízkého člověka. Byl 
pro něj jakousi terapií, kte-
rá přerostla v těžko popsa-
telnou vášeň. 

„Poslední výhra je ob-
rovská prestiž a pompéz-
nost. Ocenění ale vnímám 
spíše jako příjemnou for-
mu potvrzení toho, že lidi 
baví to, co dělám,“ vy-

světluje Stranka, který na 
své tvorbě po uplynulých 
letech sám pociťuje velké 
zlepšení. 

„Nejen technicky, což 
je nevyhnutelné s tím, jak 
se člověk profiluje. Mám 
mnohem větší nároky na 
prostředí a technické zá-
zemí, ve kterém fotografie 
tvořím. Technická stránka 
dobrý snímek nedělá, ale 
určitě pomůže k lepším vý-
sledkům,“ popisuje, v čem 
vidí největší posun.

Drží se stylu
Letos se technicky dostal 
nejdál, jak to jen jde, proto-
že přešel na středoformáto-
vý fotoaparát. 

„Je to pomyslná špič-
ka ve světě fotografie. Ob-

sahově samozřejmě člověk 
také roste. Tvorba se ka-
ždopádně nijak zásadně 
nezměnila. Můj rukopis 
mě naplňuje a spíš se vy-
víjí, než mění.“ 

Martin stále pokračuje 
ve své dosavadní sérii fo-
tografií I Found The Silen- 
ce (Našel jsem klid), sou-
částí které je také vítězný 
snímek Dreamers and Wa-
rriors, tedy Snílci a váleč-
níci.

Nové naplnění
Nyní navíc propadl nové-
mu projektu. „Portrétu-
ji lidi, kteří prošli mým ži-
votem a sám je vidím v ně-
čem inspirativní a úspěš-
né,“ vysvětlit výběr osob-
ností, mezi kterými jsou 

například herec Ondřej So-
kol (47), výtvarnice Léna 
Brauner (27) nebo fotograf 
Tomáš Třeštík (41).

Konec soutěží?
Sice má už přes 90 vyhra-
ných soutěží, ale teď si od 
nich dá na nějakou dobu 
pauzu. „Mám chuť inves-

tovat veškerou energii 
opravdu čistě jen tvůrčím 
směrem. Ale jak se říká, 
nikdy neříkej nikdy. Mož-
ná bude fajn to číslo zao-
krouhlit na rovných 100 
ocenění. Každopádně nej-
důležitější pro mě je zůstat 
spokojený a šťastný.“

Text:  Kateřina Baranová
Foto: martin stranka, archiv

Oscara!
Cenu si Martin 

převzal na konci 
dubna v Londýně. Snílek

Měj se mnou 
trpělivost.

Potkáme se 
v nebi.

Vítězný 
snímek.


