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ROzHOvOR

O Martinu Strankovi nepíšeme poprvé a určitě ne naposledy. V dalším rozhovoru se věnujeme současnosti  
a hlavně jeho velkému projektu Portraits. Přiznám se, že mám rád jeho knihy, o kterých se zmiňujeme jen okrajově. 

Jinak Martinova díla byla a jsou k vidění na mnoha výstavách u nás i ve světě, vytvořil i titulní strany knih  
pro největší vydavatelské domy Harper Collins Publishers a Sterling Publishing v New Yorku a spolupracuje  
také s řadou umělců nejen z hudební branže. Sám publikoval již dvě monografické knihy i am a 10 Years.  
Otázky: rEDaKcE, foto a odpovědi: Martin stranKa, www.martinstranka.com, Facebook: Martin Stranka Photography, Instagram: MartinStranka

mARTIn sTRAnkA 
Nejen o Portraits

Když jsme si spolu, Martine, povídali v roce 2017 (bylo to 
červnové FotoVideo s vaší fotografií na obálce), bavili jsme 
se převážně o „cestě vzniku snímku”. Již v té době jste měl 
za sebou desítky úspěchů u nás i v zahraničí, velkou výstavu 

a knihu. Pokud vím, hodně se u vás za ty dva roky změnilo, 
úspěchy se znásobily… Kterých si ceníte nejvíce?
Poslední dva roky byly skutečně hektické a s vděkem můžu říct, že pat-
řily k nejproduktivnějším a na konci i ověnčeným úspěchy. ani nevím, 

tomáš Kaliarik, cEo, Portraits  Hana Vagnerová, herečka, Portraits
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kde bych začal. V lednu 2017 vznikl můj asi nejznámější zimní snímek 
převráceného auta s bílým jelenem Until You Wake Up. od té chvíle to 
byl jeden velký kolotoč. Proběhlo přesně dvacet výstav od České repub-
liky přes Miami až po neskutečný zážitek v podobě výstavy v basileji  
v rámci týdne art basel, největší události v oblasti umění na světě. a aby si 
člověk nestihl ani odpočinout, přišlo vyhlášení nejprestižnější fotografické 
soutěže sony World Photography awards, kde jsem pro Českou republiku  
z Londýna přivezl dvě první místa z více jak 326 tisíc přihlášených fotografii 
z celého světa. někdy si říkám, že pak už ani moc nestíhám se více věnovat 
čistě tvůrčí práci, ale cítím za to vše obrovský vděk. i přes všechny úspěchy  
a výstavy si myslím, že člověk by si vždy měl zachovat pokoru. takže tako-
vé byly mé poslední dva roky – plné práce a nekončícího úsilí na nových 
fotografiích a taky počátek nového projektu Portraits. ale o tom až později.

Vedle řady ocenění jste delší dobu také úspěšným  
světovým ambasadorem EIZO. Co pro vás tato spolupráce  
s výrobcem precizních monitorů pro fotografy znamená?
bylo neskutečně povzbuzující, když jsem se dozvěděl, že EiZo má o mě 
zájem na úrovni světového ambasadorství. co mě vždy těší ještě víc, že 
sám jsem byl už roky předtím spokojeným majitelem dvou jejich moni-

torů. Proto pro mě taková spolupráce má mnohem větší smysl a můžu se 
spojit se značkou, ke které mám již vybudovanou velkou důvěru. naše 
vzájemná aktivita s českým zastoupením společnosti je na velmi lidské, 
a přesto profesionální úrovni. EiZo má pro svou prezentaci k dispozi-
ci mé fotografie a často spoustu materiálů ze zákulisí. Pro mě je oprav-
du radost zmiňovat své pracovní nástroje, neboť se na to v rozhovorech  
a přednáškách často lidé ptají. nyní už více jak rok používám jako hlavní 
monitor model colorEdge cG318-4K. Zrovna před pár dny jsem dostal 
milou zprávu, že už pro mě mají připravenou jejich novou vlajkovou loď 
v podobě 4K modelu cG319X. Před pár měsíci jsem přešel z DsLr na 
středoformátový fotoaparát Phase one iQ4. to neuvěřitelné množství 
detailů pod taktovkou 150megapixelového čipu a zcela reálná reproduk-
ce barev, to si opravdu zaslouží také adekvátně kvalitní zobrazení. bez 
nadsázky je to skutečně čistá radost na těchto displejích pracovat. Jsem 
vděčný za to, že po 12 letech práce ve fotografii dnes už nemusím dělat 
žádné kompromisy.

A jedna všetečná otázka − v  rozhovoru před dvěma lety  
jste mi odpověděl: „Vždy říkám, že lidé jen potřebují ohraničit  
a škatulkovat fotku, aby ji mohli lépe uchopit a pochopit.  

TVOříM TO, CO VIdíM, JAK TO CíTíM. TVůrčí PrOCEs JE PrO Mě 
důlEžITý A VE sVé POdsTATě nEOMEZEný. POužíVáM MédIuM 
FOTKy JAKO PrOsTřEdEK KE sVéMu VyJádřEní. KlOužu nEJVíCE PO 
hrAnáCh VýTVArné FOTOgrAFIE A POslEdní dObOu sE MI OTEVřEly 
dVEřE K VýTVArnéMu POrTréTu. nAPrOsTO JsEM TOMu PrOPAdl. 

„ Helena třeštíková, dokumentaristka, Portraits
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Mikolas Josef, zpěvák a textař, Portraits

Já takové hranice a vymezování moc nemusím.”
stále na tom tvrzení trváte?
Jsem rád, že nemusím měnit názory. Můžu s čistým svědomím říct, že 
je to stále tak. celé to pramení z rodinné výchovy, ve které jsem vyrostl  
a za niž jsem vděčný. Vždy mi jako dítěti bylo vysvětlováno, že lidé a vše  
s nimi spojené se neškatulkuje – nedávají se nálepky ani kategorie. 
Každý člověk je jedinečný a naprostý originál. Zůstalo to ve mě hlu-
boce zakořeněné a stejně tak jsem si to celé převzal pro svou tvorbu. 
tvořím to, co vidím, jak to cítím. tvůrčí proces je pro mě důležitý  
a ve své podstatě neomezený. Používám médium fotky jako prostředek 
ke svému vyjádření. Kloužu nejvíce po hranách výtvarné fotografie  
a poslední dobou se mi otevřely dveře k výtvarnému portrétu. napros-
to jsem tomu propadl. 

Mě i čtenáře ale stejně zajímá vaše práce s fotografií, strávený 
čas, množství úprav atd. Jak je to prosím v případě nového 
projektu Portraits? Co nám o něm prozradíte?
celý projekt Portraits vznikl před čtyřmi měsíci v březnu 2019 po tom, co 
jsem si obstaral nádherné plátno na zakázku od newyorské firmy, která 
vytváří pozadí například i pro annie Leibovitz. Vše vzniklo jako přiroze-
ná reakce na to, kolik inspirativních a úspěšných lidí potkávám díky své 
práci. cítil jsem vnitřní nutkání a potřebu tyto osobnosti zachytit skrze 
jejich niterné portréty. Žádné týmy během focení ani práce na zakázku  

s příchutí peněz. Je to vždy jen čistý okamžik spojení dvou lidí – mě jako 
fotografa a toho před objektivem. neskonale mě baví celý proces. Lidé 
přicházejí do mého osobního prostoru, kde si povídáme hodinu i déle, 
často ani během focení není okamžik ticha. Po několika chvílích cítíte, jak 
se vám lidé otevírají, přibližují, jak vám začínají důvěřovat. to jsou nej-
cennější okamžiky, neboť tam začnou vznikat právě ty podařené snímky 
jejich pravého já. 

Mnohá setkání jsou opravdu plná inspirativního povídání. nezapomenu-
telná byla například první dáma českého dokumentu Helena třeštíková. 
Promluvili jsme celý čas a někdy jsem se přistihl, jak se pouze opírám  
o foťák a jen si povídáme. objetí od ní se slovy, že se cítila příjemně, byla 
největší satisfakce a zpětná vazba. také fotograf robert Vano a jeho život-
ní příběhy, to se člověk neubrání slzám smíchu. robert je nádherný člo-
věk. Focení s ondrou sokolem bylo nejdříve nesmělé a během několika 
minut plné smíchu a vyprávění. někdy mám pocit, že je to celé o něčem 
víc než jen o fotografii, která je na konci celého setkání. Dalšími zajíma-
vými osobnostmi byli herečka aňa Geislerová, režiséři sKUtr – Lukáš 
trpišovský a Martin Kukučka, hudebník Mikolas Josef, herečka Hana 
Vagnerová, fotograf tomáš třeštík, herci Michal režný a Václav Šanda, 
výtvarníci Pasta oner a Léna brauner a mnohé další, které bych tu jme-
noval ještě dlouho. Všechny portréty lze zhlédnout na mém webu www.
martinstranka.com/portraits.
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robert Vano, fotograf, Portraits

To je úžasné, taková spousta osobností.  
dlouhodobý projekt, že?
V plánu máme i taková zahraniční jména jako Florence and the Machine, 
Years and Years, olafur arnalds a další. nečekal jsem, že to celé nabude 
takových rozměrů − a to vše běží teprve čtvrt roku. těším se na to, co 
přinese celý projekt. Doplní mou stávající výtvarnou práci, která poroste 
zároveň s ním.

nad každým portrétem strávím dva tři dny. to je velký rozdíl oproti mé 
klasické tvorbě ze série I Found the Silence, kde fotografie vzniká i několik 
týdnů až měsíc. Portrét se fotí v mém prostoru na Vinohradech v Praze, 
kde pak následující den prochází postprodukcí. baví mě color grading  
v olivových barvách plátna, který fotografií dává vzhled malovaného ob-
razu. Většina práce se odehrává na místě před plátnem, kde vzniká celá 
scéna díky několika objektům, jako je křeslo z 50. let, staré dřevěné bedny 
nebo židle ton z kina.

samozřejmě vím, že Portraits nejsou tím jediným, na čem 
pracujete, ale nechci být příliš dotěrný. rozsah vaší práce  
je velký. Co bude dál? Jaké plány máte do budoucna?

na to se ptávám skoro každý den sám sebe. ale myslím, že někdy je dobře 
nechat věci plynout vlastním životem a nemít vše striktně naplánované. 
Věřím, že projekt Portraits je v úplném počátku, budou přibývat zajímaví 
lidé a na ta setkaní se opravdu těším – i když vlastně ani nevím, kdo to 
v budoucnu bude. Má výtvarná práce bude stále stěžejním pilířem. Příš-
tí týden zrovna dělám novou fotografii po půlroce. takže i zde není nic 
ukončeno a naopak bude vše pokračovat. a pokud vše půjde nadále tak 
dobře jako v posledních letech, budu za to nesmírně vděčný a spokojený. 
Možná díky práci dojde i na stěhování na nějaký čas do zahraničí, ale to 
je ještě ve hvězdách. 

Přeji hodně štěstí a samozřejmě další úspěchy  
ve světě a současně (a myslím nejen za sebe) děkuji  
za výbornou reprezentaci české fotografie v zahraničí.  
doufám, že si zase třeba za dva roky znovu popovídáme.  
Mohli bychom z toho udělat takovou malou tradici,  
co říkáte?
Já děkuji za příležitost podělit se s vámi o nový projekt Portraits a celkově 
o vše nové v osobním i pracovním životě. a pokud z toho uděláme tradi-
ci, bude mi ctí a budu se těšit na příště.  ■

 Michal režný, herec, Portraits
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