
Štíhlý mladý  
muž, v nejlepších 
letech, v plné 
síle. Zastřižen 
a oholen podle 
poslední módy, 
v trendy outfitu, 
samozřejmě  
kérka. Postavy  
velmi atletické,  
což mi kazí moji 
první otázku –  
jaké zakázané 
stimulanty jsou 
potřeba k takové 
fantazii… 

M
ířím tím na Martinův desetiletý pro- 
jekt „I FOUND THE SILENCE“, který 
chvílemi působí jak ilustrace z drsné- 
ho filmu o souboji dobra a zla, dobra, 
jež představuje příroda a zvířata, zla, 
které představují lidé. Ale není to tak 
jednostranné, mnohdy je to naopak  
o jasných ránech a symbióze mezi 
člověkem a přírodou, ale nikdy to  
není zelená agitka. Narozen v Mostě, 

vyrůstal v Litoměřicích. Poněkud drsnější cíp naší země. 
Martine, kde berete zdroj té fantazie ke svojí tvorbě? 
V okamžiku tvorby nepřemýšlím nad celým desetiletým pro- 
jektem, ale nad konkrétním dílem. Když se však zpětně dívám, 
říkám si sám, čeho je lidská představivost opravdu schopna. 
Lidská fantazie opravdu hranic nemá, jen častokrát ji věkem 
sami přistřiháváme křídla. Dokážeme zavírat oči nad všed-
ními okamžiky, které jsou opravdu dechberoucí a inspirativní. 

Bohužel často v zápalu všedních povinností je přehlížíme  
a nevěnujeme jim takovou pozornost. Pro někoho to může 
znít příliš neuchopitelně, ale pro mě jsou inspirací doslova 
každodenní momenty. Dokážu se zastavit na rušné pražské 
ulici plné lidí, záměrně zastavit kroky, dovolit si nikam nespě- 
chat a jen mlčky pozorovat dav. Ty proudy lidí, kde každý si 
skrze vlastní optiku vytváří vlastní realitu a vlastní svět.

Život města je pro mě velkou inspirací právě ve chvíli, kdy 
hledám ten kontrast s přírodou, který tak rád vykresluju ve 
svých snímcích. Abych odpověděl, inspiraci hledám a na- 
cházím opravdu v každodenním životě. V cestách do lesů  
a hor, při kontaktu se zvířaty, když naslouchám lidem, kteří 
vyprávějí své příběhy. Inspirace je všude kolem. Teď, když 
píšu odpovědi tohoto rozhovoru, z okna koukám na Vysoké 
Tatry a těším se, jaké si odtud zase odnesu zážitky – fotky.

Dreamers and Warriors – postava člověka v leteckém ska- 
fandru s trojicí snad útočících ptáků. Mimochodem vaše 
nejslavnější vítězná fotografie! Anebo lední medvědi a le- 
tadlo na silnici v nehostinném kraji, auto na střeše a dovnitř 
nahlížející jelen, záplava květin vyvěrající z amerického auta 
s odevzdaným řidičem, dívka ležící na hladině mezi lekníny, 
přeje si být výjimečná a připomíná videoklip k hitu Nicka 
Cavea… Co fotografie, to důvod k zamyšlení, je to jako panop- 
tikum světa, rád dáváte ve svém díle „poselství příštím genera- 
cím“, nebo pouze vystavujete „zprávu o stavu světa“? 
Je zajímavé, že skrze svůj pohled vidíte mé fotky méně nadě- 
jeplné. A to je na tom to dobré, každý si v umění dokáže 
nacházet svůj pohled, svůj svět a hledat své odpovědi. Zku- 
sím nastínit, jak já vidím fotky, které zde konkrétně zmiňujete. 
Sýkorky ve fotografii Dreamers and Warriors neútočí, nao- 
pak, poletují kolem a ukazují člověku uvnitř podstatu svobody 
skrze svůj let. Fotografie Bear With Me s medvědem a letad- 
lem – není podle mého nehostinná krajina, ale naopak klidná 
příroda během zimního času. Muž za volantem fotografie  
I Bloom For You není odevzdaný situaci, nýbrž opustil právě 
ruch města ve svém autě, odjel daleko od lidí, kde může být 
sám sebou, plný klidu, rozjímající. Vidíte, jak dokáží dva lidé 
koukat na stejnou věc naprosto jiným pohledem? A to jedna  
z věcí, která mě opravdu baví. Ta mnohavrstevnost, nepřímo-
čarost a neurčitost. V čem vám musím dát za pravdu, že asi 
někde nevědomky zaznamenávám stav mysli dnešního člově- 
ka vůči okolí, vůči společnosti, světu. Je to takový vnitřní dia- 
log se sebou samotným. Jsou to takové malé osobní příběhy 
velkých lidských emocí a pocitů.

Skvělý pohled, díky za něj. Vaše fotografie jsou na letmý 
pohled dílem s rozsáhlou prací v editoru, kde z nich tvoříte 
svoje koláže. Kdo byl tím vzorem, tím ponouknutím 
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Tentokrát s Martinem Strankou, fotografem  

a ambasadorem Eizo Global

Fotograf Martin Stranka narozen v pátek 13. dubna 1984 v Mostě, nyní bydlí v Praze.Absolvent VŠE, 
celosvětově uznávaný fotograf, nositel více než 90 ocenění ve světových soutěžích. Od roku 2017 
Globální ambasador monitorů EIZO

Until You Wake Up

I Am Nature



„zkus to“? Byla to snad Brooke Shaden? 
Nebo domácí Stanislav Petera? Podle styli- 
zace a barev bych vsázel spíše na variantu 
první… Kdo byl, nebo snad je vaším vzorem?
Musím říct, že polovina mého portfolia jsou 
kolážované fotky a polovina jsou fotografie 
na jeden záběr. Ale toto škatulkování je pro 
mě zbytečnou definicí, vždy to jsou pro mě 
jen nástroje a podstatný je pro mě výsledek. 
Každopádně když jsem poprvé sáhnul po 
fotoaparátu, důvod byl jiný než hledat 
inspiraci u dalších umělců. 

Byla to pro mě fáze terapie a hledání rov- 
nováhy. Nehledal jsem inspiraci v druhých, 
hledal jsem odpovědi v sobě samotném. 
Brooke Shaden je dokonce kamarádka, ale 
vnímám její práci žánrově daleko od té své. 
Vzpomínám, že jsem i jako dítě nikdy neměl 
pokojíček vylepený idoly a vzory, většinou  
z hudebního světa. Nikdy jsem neinklinoval  
k opěvování druhých. Vždy mě více zajímala 
vlastní mysl, čeho je schopná, čeho dokáže 
dosáhnout, a jak ji lze popohánět výš a dál  
za hranici všednosti. Proto na otázku, kdo je 
mým vzorem, bych spíš odpověděl: „ lidi, 
kteří dělají svět kolem sebe lepším“. Ale 
chápu, že byste rád nějaké konkrétní jméno 
ze světa umění. Tam se budu v dobrém 
opakovat, že dodnes nepřestávám žasnout 
nad prací Erwina Olafa. Nekončící vizuální  
a emotivní slast…

Prohlížel jsem si váš projekt Portréty, půso- 
bí to na mne jako kombinace práce Annie 
Leibowitz pro kalendář Pirelli a prací Jana 
Saudka u jedné z jeho ošuntělých zdí. Jaké 
byly pohnutky opustit svět fantazie a vrh- 
nout se do projektu popisné, stylizované 
fotografie? Není za tím ono otřepané: „Až 
budeš fotit slavné osobnosti, budeš slav- 
ným fotografem?“ To podle výčtu výstav  
a ocenění nemáte zapotřebí, myslím…
Dostávám neustále emaily, jak lze ve fotce 
rychle uspět ve světě. Se vší pokorou a úc- 
tou, tam by mé portréty slavných asi neobs- 
tály. Nikdy jsem také nezačínal fotit se zámě- 
rem být slavný nebo úspěšný. Ono už jen 
slovo úspěch je neskutečně diskutabilní, ale 
to je téma na dlouhé hodiny. Každopádně, 
před rokem jsem začal s projektem Portraits, 
protože mi právě díky mé práci procházelo 
rukama velké množství inspirativních lidí  
a přátel. Přišlo mi strašně líto, že si je nemo- 
hu zaznamenávat. Proto projekt získal víc na 
obrysech a já jsem začal blízké a inspirativní 
lidi portrétovat. Lidé se pak ptali, zda jsem 
neutekl od své klasické výtvarné fotky. Neu- 
tekl, nikdy bych to neudělal. Je to spíše 
nějaké doplnění mojí práce.

To je váš aktuální projekt, ale nedá mi  
to a pojďme ještě do minulosti. 
I FOUND THE SILENCE (2009–2020),

ESCAPES (2015) a FRAGMENTS (2007–2011) 
Projekt Fragmenty, který mne chvílemi až 
děsí, jste začal zpracovávat v roce 2007, 
tedy ve svých třiadvaceti letech. Pokud si 
pozorovatel nerozklikne jednotlivé snímky  
a nepřečte názvy, může se při souhrnném 
pohledu na toto dílo až bát pokračovat dál, 
neboť to vypadá jako soubor očekávání, 
zklamání, myšlenek na sebevraždu, různé 
životní masky a postoje. Byla to mladistvá 
touha ukázat světu svůj vzdor, nebo osobní 
deník špatných časů, anebo jen cesta hle- 
dání sebevyjádření něčeho úplně jiného? 
Když totiž porovnám tyto tři části vaší 
tvorby, tak Fragments a Escapes jsou 
těžkou protiváhou k Silence. 
Jak jsem už mockrát zmínil, k fotce jsem se 
dostal skrze životní událost, kdy jsem přišel 
o blízkého člověka. Hledal jsem zpětně pev- 
nou půdu pod nohama, sáhl jsem tak po 
fotoaparátu. Proto jsou ta prvotní díla mno- 
hem hutnější ve své náladě. Ano, jsou tem- 
nějšího charakteru. S odstupem času, kdy 
jsem ve fotce už nehledal formu terapie, 
stala se pro mě tvorba vášní. Dnes ve svých 
fotkách nacházím naději, rovnováhu, vnitřní 
dialog, skrze který mě baví nacházet odpo-
vědi. Zkrátka jsem začínal dříve u dna, dnes 
jsem si z té dřívější doby vzal to podstatné  
a hodnotné a transformuju to do naděje- 
plných scén.

V březnu chystáte výjimečnou výstavu, 
která se bude vymykat běžnému výstav-
nímu mainstreamu. Jak umístěním, tak 
rozsahem, ale i velikostí děl. Jste 
megaloman?
Nebudu lhát, že mě nebaví velkoformátové 
tisky fotografií. Zde o mě určitě platí, čím 
větší, tím lepší. Dodnes pamatuju, jak jsem 
mlčky stál před několikametrovými tisky  
v Rudolfinu. Před několika lety tam vysta-
voval Gregory Crewdson a jeho bezmála  
5metrové fotografie na zdech ve mě vyvo-
laly opravdu úžas, nejen svou velikostí 
samozřejmě. To jen k těm velkým formátům.

Ano, březnová výstava se bude konat ve 
Výstavní síni Mánes v centru Prahy. Celých 
14 let jsem měl možnost vystavovat na bez- 
mála stovce zahraničních výstav ve velkých 
městech ve světě. Je to skoro až úsměvné, 
že po takové dlouhé době se vracím pomy-
slné domů do České republiky právě s touto 
březnovou výstavou. Bude to má doposud 
největší výstava a o to mám větší radost,  
že to bude doma v mé rodné zemi. Pražský 
Mánes je nádherné velkorysé místo s den- 
ním světlem procházejícím skrze prosklenou 
střechu, kde vystavíme 51 velkoformátových 
fotek. Na výstavě pracujeme v podstatě 
denně už od srpna minulého roku. Člověk 
někdy až žasne, do jakých detailů vše řeší- 
me, ale děláme vše proto, abychom návštěv-
níkům mohli nabídnout ten nejlepší zážitek. 
Bude to prozatímní vrchol mé 14tileté práce 
a cesty uměním.

Wow, tak se opravdu máme na co těšit!  
Co mě ale s představou umělce, v jehož 
hlavě se rodí taková díla, vůbec neštymuje, 
je váš příslib, že na výstavě budete každý 
den a že jste otevřen odpovídat na dotazy 
návštěvníků! Nepředpokládám, že byste 
nebyl ostřílený při setkávání s davem lidí, 
přece jen máte za sebou stovky přednášek 
při různých besedách o fotografii po celém 
světě. Ale toto bude první linie, je to nějaký 
terapeutický počin, hledání inspirace, nebo 
prostě a jednoduše máte rád lidi?
Mám rád lidi. Hodně. Vymysleli jsme si 
takový koncept, že budu na výstavě přítom- 
ný každý den po celou dobu trvání výstavy. 
A proč? Protože jsem celé ty roky vystavoval 
všude jinde než ne doma v České republice. 
Za to úplně nemohu tedy já, to umělec úplně 
neovlivňuje. Ale těch zpráv, emailů a dopisů, 
kdy budu vystavovat v ČR, už bylo opravdu 
hodně. Proto vznikla březnová výstava  
v pražském Mánesu, kde budu denně 
přítomen od 11:00 do 20:00. A to rovnou  
od pondělí až do neděle. Bude to i pro mě 
takový inspirativní počin. Vím, jak moc mě 
lidé inspirují, jak mě dokáže jejich přítomnost 
nabíjet. Také však vím, že budu rád, když po 
týdnu neztratím hlas a budu schopný 
zvládnout domluvené přednášky pro školy. 
Ale je to splněný sen, můj malý 
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Bear With Me

I Bloom For You

We Met In The Sky



dluh lidem zde v ČR. Bude to neskonale 
náročné na čas, energii a zmiňo-vané 
hlasivky, ale neskutečně se na to celé těším. 
A kdo měl možnost shlédnout zásadní 
výstavu Artist is Present, kterou Marina Ab- 
ramovic uvedla v MOMA, pak pochopí víc.

Máte za sebou řadu uměleckých úspěchů. 
Na svém webu máte výčet ocenění, kdy jste 
za posledních deset let skončil maximálně 
třetí a je jich kolem stovky. Výstav je zhruba 
stejný počet a nejsou to rádoby výstavy  
v zastrčených kavárnách, kam chodí místní, 
ale opravdové výstavy v galeriích, ve vel- 
kých městech světa. Takže se dá v klidu říci, 
že jste slavný fotograf, lépe řečeno slavný 
světový fotograf. Ale co se studia týče, jste 
inženýr ekonomie… Pffff…

Tabulky a čísla proti snové tvorbě. Pokud 
vím, fotografii jste začal jako autodidakt, od 
začátku, sám sobě sám. Krom předpokladu, 
že s diplomem z ekonomie umíte zacházet  
s penězi, je něco, co vám vaše studium dalo 
a využíváte to i ve své umělecké dráze?

Myslím si totiž, že na studium ekonomie 
je potřeba přesně opačná hemisféra než na 
kumšt. Jak tuto skutečnost vnímáte vy?
Já za svůj největší úspěch stejně beru to, že 
se člověk dokáže skrze vlastní práci uživit, 
získat plnou svobodu a nebýt na nikom 
závislý. To je pro mě největší úspěch. Ale 
chápu, kam míříte tím výčtem zahraničních 

výstav a ocenění. Já jsem začal fotit už 
během vysoké školy a už tam jsem pochopil, 
co mě opravdu naplňuje a kde shledávám 
větší smysl. V tu dobu jsem fotku vnímal 
skrze ztrátu toho blízkého spíše jako terapii,  
a tak jsem necítil potřebu jít studovat foto- 
grafii. Dříve jsem si myslel, že to bude 
nevýhoda, ale opak se stal pravdou.

Každopádně bych se k exaktním vědám  
už nevrátil. Nemyslím si, že by mi konkrétně 
ekonomický směr vysoké školy něco dal do 
dnešního fungování. Spíš jsem byl doma 
strašně dobře vychován, za což rodičům 
vděčím. Měl jsem vždy štěstí na úžasné 
učitele na základní škole i gymnáziu, za což 
cítím taky obrovský vděk. Takže dnešní 
úspěch v umění a taková nějaká moje vlastní 
přirozená forma prezentování díla a umění 
komunikace s lidmi, je zřejmě výsledkem 
výchovy, pozitivní vztah k lidem a z dob 
školy štěstí na učitele jako jedince. Život je 
nekonečná směs proměnných a já můžu  
říct, že jsem se asi narodil na dobrém místě, 
obklopen těmi správnými lidmi. Vše ostatní 
už byly náhody a osud, které mě svedly na 
cestu umění.

Pojďme trochu k technice. Pro své koláže 
potřebujete obrovské množství snímků.  
K tomu je potřeba dle toho, jak výsledná 
díla vypadají, dokonalá technika. Která 
značka podle vás vyrábí takovou techniku, 

že jste jí dal přednost před ostatními? 
Abych to zkrátil, čím fotografujete?
Každý kreativně smýšlející člověk mi dá za 
pravdu, že fotografií vytváří člověk, jeho 
mysl a právě ta fantazie. Každopádně potře- 
bujeme k té realizaci nástroje, bez kterých  
to nejde. Já jsem dříve začínal na klasických 
DSLR fotoaparátech. Díky potřebě velko-
formátových tisků a častých úprav ve Pho- 
toshopu jsem potřeboval to nejlepší, co 
dnešní technika skýtá. Takže už skoro rok 
fotím na digitální sředoformát Phase One 
IQ4, kde jeho 150MPix digitální stěna je 
opravdu něco, co člověk nepochopí, dokud 
to nevidí na vlastní oči. Je pravda, že mamin- 
ka mi říkala, že jsem si za to spíš mohl koupit 
menší byt, ale pro mě to byl splněný sen.  
K tomu Schneider Kreuznach objektivy, což 
je spojení, které mi poskytuje skutečně ne- 
překonatelný obrazový výstup. Na druhou 
stranu je také pravda, že to jsou neskutečně 
pomalé stroje, a tak vytvoření fotografie  
I Am Nature, kde pobíhá stádo koní ve volné 
přírodě, byla opravdu technicky zkouška 
ohněm. Ale nic není nemožné, a tak uvidíte 
například tuto fotografii ve více jak 250cm 
tisku na výstavě v březnu v Mánesu.

Předpokládám, že to je obrovské množství 
dat, a to mi přináší na mysl další otázky. Při 
naší krátké upoutávce v minulém čísle jste 
prozradil, že monitor jste trefil až na třetí 
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pokus, kdy jste pořídil high-endové EIZO 
CG319X. Je to téměř 80cm úhlopříčka,  
v rozlišení 4K za bezmála 120 tis. korun. 
Pracujete pouze na jednom monitoru? Těm, 
kteří třeba minulé číslo nemají, proč zrovna 
tento model? A jaký k tomu máte připojený 
počítač? Máte vlastní elektrárnu, nebo vám 
při zpracování toho obrovského množství 
velkých fotek poblikává žárovka v kuchyni?
Je to tak, že jsem dříve začínal na EIZO mo- 
nitorech jejich kancelářské nejdostupnější 
řady. S postupem času jsem přešel o řadu 
výš, a pak už vzniklo naše partnerství, a já se 
stal EIZO Globálním Ambasadorem. Můžu tak 
mít na práci jejich vlajkovou loď v podobě 4K 
displeje CG319X. Když ke mně přicházejí kupci 
a sběratelé, reakcí bývá častokrát poznámka, 
že větší monitor ještě neviděli. Ale jen v tom 
netkví jeho jedinečnost. Já sám jsem byl vždy 
trošku zmaten z kalibrací a barevných profilů. 
U těchhle kousků už vše probíhá neskutečně 
snadno a člověk tak nemusí nic složitě zkou- 
mat a studovat. Naopak, dostanete na oplátku 
tak věrné zobrazení fotek, že to ocení předev- 
ším ti, kteří fotografii dál tisknou a chtějí mít 
právě vše plně pod kontrolou.

Já jsem odjakživa PC člověk. Apple rád pou- 
žívám v podobě Macbooku na place, a iPad 
při další práci. Ale v okamžiku, když sedám  
k úpravě fotek, pak sedám ke stolnímu oprav- 
du našlapanému PC, neboť bezmála 10GB 
soubory díky 150MPix středoformátu už 
dokážou spotřebovat nějaký ten výkon.

Jste ambasadorem monitorů EIZO. Dle mého 
soudu je to skvělá volba pro obě strany. I já 
používám jeji 27“ modely řadu let a tvrdím, 
že „samo se to nakalibruje“ je největší zázrak 
pro tvůrce všech směrů. Ale zpátky k amba- 
sadorství, co takový závazek z vaší strany 
obnáší? Je mi jasné, že to je součást jakési 
dohody, která není veřejná, ale oslovil jste je 
vy s nabídkou, nebo vás kontaktovali oni?
Já jsem nesmírně rád za to, že jsem byl už 
roky předtím stoupencem této značky. Není  
to uměle vytvořené partnerství. Moje důvěra 
v jejich monitory byla už dříve, aniž bych znal 
českou pobočku EIZO v ČR. Poté jsme se 
potkali díky vydání mé druhé knížky  
a vzájemně jsme si sedli nejen pracovně,  
ale i lidsky. Moje portfolio fotografií oslovilo 
vedení dokonce až na základně v Japonsku,  
a tak vznikla naše dnes skoro už tříletá spo- 
lupráce. Baví nás to, vzájemně se obohacu-
jeme a posouváme se společně. A tak to má 
být u smysluplných spoluprací. Za vším  
jsou nakonec opravdu jen lidé, kteří si věří  
a podporují se.

A co data? Jste lehce paranoidní? Na kolika 
místech máte data uložená? A věříte kla- 
sickým HDD, nebo dáváte přednost SSD, či 
snad jedete pouze na cloudových řešeních?
Lehce paranoidní? Tak těžce, že to ani horší už 
být nemůže! Kdybych přišel o tiskové soubory 

svých fotografií, mohl bych to skoro zabalit. 
Proto mám své fotky a obecně nutná data na 
asi sedmi místech. Pro pobavení těch méně 
paranoidních to jsou asi 4 disky v PC, pak 
externí SSD disk ukrytý mimo PC, cloudově 
uložená data, můj tiskař má též všechny mé 
fotky atd. Ale musím říct, že nejednou se mi 
toto zálohování už vyplatilo. Vřele doporučuju.

Slušný výčet… Kdyby se dejme tomu něco 
stalo, nechci malovat na zeď, ale zajímá mne 
pochod vašich myšlenek – a musel byste 
přestat fotit. Udržujete v sobě nějaký eko- 
nomický plamínek vzdělání, takže sledujete 
vývoje, trendy, směry…? Prostě – mohl  
byste jít od zítřka pracovat někam třeba 
jako ekonom?
Pokud bych musel někdy skončit s vlastní 
tvorbou, pak bych už zůstal u umění. Je to  
pro mě tak obohacující svět, že bych se ho už 
nikdy nevzdal. Začal bych tvořit něco jiného 
zřejmě. Japonské smýšlení IKIGAI říká, že by 
člověk měl dělat něco, co miluje, v čem je 
dobrý, co slouží druhým a čím se uživí. Pro  
mě se všechny tyto čtyři parametry střetávají 
v umění, jinak tomu už asi snad nebude.

Nyní vás tedy čeká výstava „DECHEM“, která 
proběhne v pražském Mánesu od 3. do 31. 
března. Tam budete 9 h denně „sloužit lidu“. 
Pak se budete, předpokládám, pár týdnů léčit 
zavřen ve zvukotěsné komoře, a pak přijde 
jaro, léto, slunce a světlo. Co bude dál?  
Co plánujete? Nové projekty? Nové sny? 
Nebo pokračování v projektech, které  
nikdy nekončí?
Pokud přežiju ten už 6timěsíční kolotoč 
příprav, vše vyvrcholí vernisáží a následným 
30tidenním maratonem osobní přítomnosti 
na výstavě, pak přežiju už asi cokoli. Je dosti 
možné, že pak půjdu někam jen mlčet a ne- 
mluvit. Ale já se na to opravdu neskonale 
těším. V té záplavě zpráv od lidí si člověk 
opravdu nachází spoustu motivace a energie. 
Takže půjdu „sloužit lidu“ opravdu rád. Je to 
výzva a kdosi moudrý kdysi řekl, že úžasné 
velké věci jsou zadarmo a bez námahy, ne?

Co bude dál po výstavě? Další velká sólová 
výstava, ale tentokrát tam nebudu každý den 
– poletím zahájit výstavu na vernisáž na 
Floridu, do Orlanda, a poté chceme proces-
tovat během 3 týdnů co největší kus Ameriky. 
Je to takový další malý velký splněný sen. 
Chci si z Ameriky odnést plný foťák fotek  
z prostředí, které tady v Evropě častokrát  
není. Těším se moc, on ten rok 2020 bude 
skutečně pro mě zvratovým a plným velkých 
věcí. A to je dobře.

Ještě k výstavě. Telefony dnes fotí jako 
kompakty vyšší kategorie. Bezzrcadlovky 
jsou malá, skladná, nenápadná zařízení,  
s mnohdy obrovským rozlišením. Co vy  
a váš pohled na „výrobu kopií na výstavě“? 
Budou nějaké restrikce, nebo se prostě 

spoléháte na to, že nikdo nepřijde se 
stativem a nespustí kolečko reprodukcí bez 
zeptání? Věříte v elementární slušnost?

Nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel  
a nemyslím si, že je to reálné. Takto to 
opravdu nefunguje. Sběratelé umění a kupci 
kupují originální umění skrze galerie nebo 
samotné výtvarníky. Díky tomu, že každé dílo 
je osobně signováno a dodáváno s certi-
fikátem pravosti, je tato představa více než 
úsměvná. Takže ať si každý přijde vyfotit 
cokoli, co uzná za vhodné. Naopak to jsou 
zase ony příběhy lidí, které mě zajímají. Za 
mým tiskařem dokonce jednou přišel nějaký 
mladík, že by si chtěl sám vytisknout mou 
fotku z nějakých nepříliš kvalitních tiskových 
dat. Vždyť je to vlastně milé, když se vaše 
práce stává takto žádaným artiklem, ne? Ale 
tak to naštěstí moc v této sféře nefunguje, 
originální díla jsou dobře poznat.

Tomu rozumím, část mého já se tiskem  
děl zabývá již dlouho. Martine, děkujeme  
za váš vzácný čas, který jste doslova vyrval  
z šílených dnů před výstavou. Děkujeme  
i za parádní titulku, která zajisté vzbudí 
zasloužený zájem. Co byste chtěl jako po- 
selství vzkázat našim čtenářům? Jak se  
stát slavným fotografem?
Musím říct, potěšení bylo na mé straně. 
Dlouho jsem nedostal tak zajímavé kladené 
otázky opravdu na tělo, což mě baví mnohem 
více než ty obecné. Děkuju, že jste si dal  
s otázkami tak záležet, i pro mě to bylo plné, 
osvěžující. Budu se těšit, že se potkáme  
v březnu na výstavě v Mánesu. Budu jen 
doufat, že mi zůstanou ještě hlasivky a že 
popovídáme osobněji na místě. A nějaké 
poselství? Radu, jak se stát slavným foto-
grafem? Tu bohužel nemám, neboť kdyby 
existovala taková rada pro všechny, pak by  
to ztratilo kouzlo. Každopádně pro mě vždy 
fungovala ryzost, která je v tvorbě tak nutná. 
Není nic horšího, než být normální a zapad-
nout do davu. Být sám sebou je dar, který si je 
potřeba hýčkat co nejvíce. Všichni se snažíme 
splynout a nevyčnívat, naopak právě v od- 
lišnosti je síla! Talent je pak velkým kata-
lyzátorem a tvrdá dřina a silná vůle jsou tím 
velkým hnacím motorem třeba právě  
k dosažení úspěchu.

Fotografická výstava bude trvat celý měsíc,  
od 3. března do 31. března 2020, denně od  
11 – 20 hodin. Tato událost obdržela záštitu 
hlavního města Prahy a jako jediná získala 
záštitu světové organizace World Photo-
graphy Organisation. K výstavě vyjde  
zcela nová kniha Dechem, která bude  
v omezeném počtu k dispozici na místě.
Na viděnou ve: Výstavní sín Mánes,
Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1
Boris Stojanov - autor textu
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