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editorial

2358 fotografií

od 415 autorů. To je
číselné, tudíž nejpřesnější vyjádření ohromného zájmu, který vyvolala
mezi českými a slovenskými fotografy soutěž Základní Instinkt. Tu jsme
na konci roku 2009 vyhlásili společně s přáteli z fotografického internetového serveru www.fotopatracka.cz a byli nepatrně nervózní z toho, co
přinese. Jednak je vždy ošidné hledat v umění vítěze a poražené, jednak
jsme se vrhli na nepříliš probádané území českého a slovenského amatérského aktu.
Jedné obavy jsme se nezbavili, soutěž svého vítěze po roce trvání našla, ale ani nejlepší porota nazaručí, že je to ten pravý. Jiná obava naopak zmizela už po prvních kolech. Kvalita fotek, které se týden co týden ucházely o otištění v našem týdeníku, byla nesporná.
To nejlepší, co soutěž přinesla, jsme – s přihlédnutím na co možná největší zastoupení jednotlivých autorů – soustředili do speciálního vydání,
které právě držíte v rukou.
Je to naše pocta kráse lidského těla, pocta fotografii, a zejména pocta amatérismu v tom nejlepším slova smyslu. Amatér totiž není ten,
který své řemeslo neovládá, ale ten, který ho dělá z lásky, nikoli pro peníze. Ačkoli mezi zastoupenými fotografy jsou i profesionálové, jejich
akty vznikají jako volná, nekomerční tvorba.
Přeji vám estetický zážitek z jejich děl.

Petr Skočdopole, šéfredaktor

Speciální poděkování patří týmu Fotopátračka.cz, jmenovitě Janu Černému, 
Květoslavu Vršovskému, Danu Adamovi, Jindřichu Mynaříkovi, Hynku Dvořákovi a Radku
Sakařovi. Děkujeme rovněž Robertu Vanovi, Daniele Mrázkové a firmám Canon ČR, Photon
Europe, Computer Press a Foto Škoda za podporu soutěže Základní Instinkt.
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soutěž

základní
Fotografická soutěž týdeníku INSTINKT a serveru Fotopatracka.cz
Fotograf Robert Vano, ředitel Canonu v ČR Ladislav Paleček, spolumajitel serveru Fotopátračka.cz Hynek Dvořák
a šéfredaktor INSTINKTU Petr Skočdopole celý rok vybírali nejlepší fotografie v soutěži Základní Instinkt. Ze čtyř
semifinálových kol vzešlo nakonec třináct finalistů. Nevděčný úkol vybrat z nich konečného vítěze připadl na uznávanou teoretičku fotografie a zakladatelku soutěže Czech Press Photo Danielu Mrázkovou.

Vítěz získá fotoaparát Canon EOS 50D s objektivem v ceně zhruba 55 tisíc korun.
Autoři druhé a třetí fotografie v pořadí získají věcné ceny od firem Photon
Europe a Computer Press.
Základní Instinkt
podle Daniely Mrázkové

T

radiční termín akt se pro současnou fotografii nahého těla užívá vlastně už jen ze zvyku. Ve fotografii nahoty
dávno nejde jen o ladné křivky a jejich modelaci světlem, o samotný objekt a jeho výtvarnou transformaci, nýbrž o životní pocity, náročně koncipovaná myšlenková sdělení, erotické sny a fantazie, chladný exhibicionismus zakrývající emoce.
Zatímco slavný František Drtikol počátkem minulého století přichází ve svých aktech s koncepcí „la femme fatale“, osudové ženy, která je současně posvátnou světicí i hříšnicí, jeho neméně slavný následovník Helmut Newton ke konci téhož století otevřeně manifestuje rafinovanou koncepci hříchu a jeho snímky dráždí nestoudností, vyzývavým až ledovým chladem a agresivní vizáží. „Nemám rád pokorné ženy, ale takové, které jsou silnější než já,“
říká, a tak je také fotografuje. Mysteriózní Robert Mapplethorpe zase dává ve svých snímcích najevo, že psýcha a tělesnost jsou neodlučitelné determinanty každé lidské bytosti a nahé tělo, v jeho případě gaye samozřejmě mužské,
prezentuje jako nezkrotný živel, sílu. A veleúspěšná Joyce Tenneson? „Miluji kůži... její citlivost,“ přiznává a nahota
pro ni symbolizuje zranitelnost člověka ve vztahu k apokalyptickému prostředí dnešního světa. Ovšem ve všech zmíněných případech, jakkoli jsou odlišné, jde o reflexe vnitřního světa autorů. A samozřejmě i psychické a sociální atmosféry doby.
Fotografie kouřící Meteorwy, kterou dávám na první místo, je pro mne odrazem životního pocitu současné generace, reakcí na realitu plnou nesplněných tužeb, agrese i romantické nostalgie, ale i sexuálních posedlostí, strachů
a nejistot. Upřený pohled z očí do očí, zvláštní, výrazná vážná tvář, smyslné rty, vyzývavě demonstrovaná cigareta
v ruce, ledabylá póza těla s krásnými prsy...
V té fotografii je tajemství, zvláštní smutek, vyzývavost i nesmělost, cudnost i touha. Má existenciální náboj,
zjevně se ptá po lidské, přesněji ženské identitě – dnes a tady. Ze všech třinácti fotografií finále, z nichž je porůznu
cítit tu inspirace Newtonem, tu Minkinnenem, tu Stankem a dalšími vzory, je tento snímek nezadatelně svůj.

2. místo: Jan Homola, Vrásky času (naleznete na straně 134)
3. místo: Jan Černý, Unt (naleznete na straně 15)
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1. místo

richard palkovič
Meteorwa kouřící
Komentář autora: Analogová fotografie, která má svoje nenahraditelné kouzlo.
Instinkt FotoExtra 2010
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akty roku 2010

Václav Adam
Due donne
První testovací focení v novém
ateliéru, Stáňa a Anna před novým
fotoaparátem. Někdy je cesta
k fotografii opravdu snadná...

12

Instinkt FotoExtra 2010

012-019_FOTKY.indd 12

29.11.2010 10:59:58

Instinkt FotoExtra 2010

012-019_FOTKY.indd 13

13

28.11.2010 18:51:34

Ivan Mladenov
Barbora
Fotka vznikla během dovolené v Portugalsku, kde jsme
trávili ještě s několika fotografy a modelkami dva nezapomenutelné týdny. Na fotce je má přítelkyně Bára
a považuju ji (nejen kvůli tomu) spolu se svou druhou fotkou otištěnou v tomto magazínu za jednu z nejlepších, které se mi podařilo vyfotit. Fotka je focena na
pláži za odlivu a modelku jsem skutečně zahrabával po
pás do písku. Byl to takový momentální nápad, ostatně
jako u většiny mých fotek z volné tvorby.

Václav Adam
Jedna z tisíce
Poslední den, světlo padá, sbaleno. Nespokojen.
Unaven sám ze sebe a ze svého „sošistického“ vidění, kterého byly plné karty i ostatní paměti. Naposled jsme se vzepřeli a zkusili to. Je opravdu jedna z tisíce. Byli jsme za ni rádi už tam. Jsme za ni
rádi i teď. Spokojeni.

14
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Julia Skalozub
Loneliness Passion
Fotka, k jejímuž vzniku mě inspirovala svůdnost a ladnost
ženského těla. Pozadí tvoří krajina připomínající
Stonehenge, kterou dokresluje černobíle zvolená kompozice s nádechem tajuplnosti. Francouzský šarm modelky a syrovost prostředí je právě ona kombinace, která
má za cíl poselství ,,v jednoduchosti je krása“.

3. místo
v soutěži Základní Instinkt

Jan černý
Unt
bez komentáře
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Lucie Kout
Hello Kitty
Fotka patří do série fotografií zaměřených proti týrání zvířat, kterou jsem se
rozhodla nafotit po úžasné zkušenosti
se zvířecím modelem. Nyní se snažím
vytvořit celý set s různými zvířaty, který by měl nenásilně upozornit na danou problematiku. A mimochodem,
tetování na modelce je skutečné.
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František Oplatka
bez názvu
bez komentáře

Vlad Z. Gabriela
Fotka vznikla během horkého léta, jednoho příjemného večera v uvolněné atmosféře u moravského vína.

Václava Luskačová
Ukrytá
Pokusila jsem se o vyjádření svého postoje k lidské společnosti nebo k rodině. Žena ukazující odhalené tělo,
skrývající tvář v klíně. Žena otevřená
světu, ale skrývající tajemství v podobě své vlastní duše. Pojala jsem tento akt jako autoportrét. S focením jsem
začala v roce 2009, předtím jsem jiným fotografům stávala jako modelka
a snažila se jejich fotografie ovlivňovat
a dostávat do nich své nápady.
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www.fotoskoda.cz

Centrum FotoŠkoda

vše pod jednou střechou

Nejširší nabídka produktů Canon.
Palác Langhans
Vodičkova 37, Praha 1

rozhovor

když jsi na k
20
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robert

vano
text:

petr skočdopole

Kbyby psal úvod k rozhovoru
s Robertem Vanem sám Robert
Vano, hned na začátku by jistě
byly mejdany plné sexu, drog
a slavných bohémů, které potkal.
Velmi dobře totiž ví, jak zaujmout.
Já napíšu pouze, že Robert Vano je
nejen skvělý fotograf, ale také
velmi poutavý vypravěč. S opravdu
pestrým životem.

foto: jozef danyi

a kluky, tak foť kluky
Instinkt FotoExtra 2010
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J

ak by začínala kniha, kterou byste
o sobě sám napsal?
Začínala by tak, aby se prodala. Takže by v jedné větě muselo být napsáno, že Jim Morrison měl největší péro,
co jsem kdy viděl v slavným newyorským
Studiu 54.

Cože, vy jste viděl Morrisona naživo nahatého?
Zrovna jeho ne, to je pravda. Viděl jsem ho
na koncertě, ale tam se nesvlíkl. Tak bych
začal jinak. Ale prostě v jedné větě by muselo být něco takového, aby z té knihy byl
bestseler.
Mohl byste začít třeba smrtí Johna Lennona,
teď je to právě třicet let, co se zastřelil. Byl
jste tenkrát v New Yorku, když se to stalo?
Ano.
Jak jste to prožíval?
Hned jsme tam šli. My jsme byli někde na
diskotéce, když se to rozkřiklo, to se pamatuju přesně. Ale silnější dojem mám, když
se utopil Brian Jones z Rolling Stones. Toho
jsem měl rád nejvíc ze všech. To bylo v šedesátém devátém. Byl jsem právě v New Jersey, pracoval jsem ve sklárně. A ráno jsem
přišel domů a kamarád mi řekl, že umřel Brian Jones. A tak jsme vylítli do ulic – a ono
nic, jako by se nic nestalo. Nic se nedělo.
Možná ve velkých městech, možná v Londýně.
A co se dělo, když se rozkřiklo, že zastřelili
Lennona?
To se dělo hodně. Všichni jsme přišli do
Central Parku. Všichni byli u Dakoty, kde
se to stalo a kde bydlel. Mimochodem, do
Dakoty jsem později chodil, dělal jsem vlasy Michaelu Douglasovi a jeho ženě, nějaké
španělské princezně. Pán, co dělal na recepci, mi říkal, že Yoko Ono má v Dakotě Lennona pořád u sebe. V krabici pod postelí.
Jeho popel?
Prý jo. To je hrozný.
Viděl jste někdy Yoko Ono?
Viděl. Ona to asi byla hodná holka, že ten
John Lennon ji tak miloval. Ale já ji nemusel. V Americe měla hodně negativní
image. Furt o ní říkali, že je čarodějnice, jezdila na Haiti dělat nějaké obřady, kozu tam
řezali a já nevím co ještě. Ale možná, že to
vůbec nebyla pravda.
Kdysi jste vzpomínal, že jste jako kluk poprvé přičichl k západní kultuře právě díky
Beatles zhlédnutým v maďarské televizi.
A že to na vás udělalo ohromný dojem. Potkal jste se pak s někým z Beatles, abyste jim
to mohl říct?
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„

Byl jsem právě
v New Jersey a pracoval ve sklárně. Ráno
jsem přišel domů a kamarád mi řekl,
že umřel Brian
Jones. A tak jsme
vylítli do ulic –
a ono nic, jako by
se nic nestalo.

robert vano

„

rozhovor

* 5. května 1948 v Nových Zámcích
1967 – krátce po střední škole emigroval do USA
1970 – začal pracovat jako vizážista
pro módní fotografy (Horst P. Horst,
Glaviano, Castel a další) a pro magazíny jako Vogue, Bazaar, Donna,
Seventeen, Mademoiselle a jiné
1984 – začal se živit jako fotgraf, nejdřív v New Yorku, později v Paříži či
Miláně
1990 – se vrátil do Československa
a usadil se v Praze
1992 – vystavuje v Mánesu v rámci výstavy Československá fotografie
v exilu
1996–2003 – pracoval jsko kreativní
ředitel českého vydání magazínu Elle
1996 – výstava 50 let Elle, Praha
2004–2009 – pracoval jako art director
agentury Czechoslovak Models
2006 – výstava Mistři české fotografie,
Praha
od r. 2009 je fotografem na volné noze
2010 – účast na prestižním Bienále
v Moskvě

Ne. Viděl jsem akorát Ringo Starra ve Studiu 54, kam chodilo hodně slavných lidí.
A byl jsem na koncertě Paula, když měl kapelu Wings, ale to už nebylo ono. Já chtěl vidět ty čtyři pohromadě. Zato Rolling Stones
jsem viděl hodněkrát. Ale to nic není, to je
můžete vidět dneska i tady.
S Rolling Stones je spojená vaše kolegyně
z branže Annie Leibovitz, málem se s nimi
ufetovala k smrti. Znáte se s ní osobně?
Neznám, když ona přešla na módu a přišla do New Yorku, už jsem tam nebyl. Jinak byla na západním pobřeží, když dělala
pro časopis Rolling Stone, který tam sídlil.
A to je prostě tak, znal jsem jenom lidi, kteří bydleli nebo pracovali v New Yorku. To
je jako dneska. Když bydlíte v Praze, znáte se s Gottem nebo Bílou. V Paříži s Bardotkou a Delonem. V New Yorku jsem
potkával Warhola. Ale z Los Angeles jsem
nikoho neznal.
Netáhlo vás to na západ mezi květinové
děti?
Táhlo, ale já jsem tenkrát neměl peníze.
A pak, když už jsem je měl a byl jsem jednou v Los Angeles, jsem viděl, že tam nejsou chodníky. Tam můžete bydlet, akorát
když máte řidičák. Ale ten já nemám. Po
New Yorku jsem jezdil metrem a taxíkem.
Na větší dálky letadlo. To stačí.
V knižním rozhovoru, který s vámi před lety
vyšel, popisujete setkání s Warholem na jakémsi záchodě, kde vás Andy dokonce vyfotil a později vám tu fotku s věnováním poslal. Jenže fotka se ztratila. Už jste ji našel?
Mám pocit, že jsem ji na začátku devadesátých let půjčil do nějakého časopisu, už ani
nevím do jakého, a že tam zmizela. Takže už
ji asi nikdy nenajdu. Škoda.
Jiný artefakt připomínající vám tu dobu nemáte?
Ne, ani nemám fotky s lidmi, které jsem fotil. Oni se přitom vždycky se mnou chtěli fotit a já si myslel, že to je proto, že mě mají
rádi. Ale oni se chtěli vyfotit, kdybych se náhodou stal slavným, že by to pak mohli ukazovat. Ale vlastně teď jsem se nechal vyfotit
s člověkem, kterého jsem fotil. S Václavem
Havlem.
Jestli se nemýlím, toho jste měl fotit už kdysi na oficiální fotografie jako prezidenta, ale
z nějakého důvodu z toho sešlo. Proč?
Protože jsem si myslel, že to neumím udělat za patnáct minut, které mi na to dávali.
Dneska už bych to udělal. Je to už taky dvacet let.
Ještě se vraťme k Americe, to byla místy
hodně divoká léta, že?
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Hodně jsme chodili po klubech a diskotékách. Jeli jsme třeba na Miami, protože tam
byl taneční víkend. Za sto dolarů jsi mohl jet
tam a zpátky a nemusel ses ubytovat, protože
sis vzal prášky, tancoval celou noc a pak jsi
jel domů. Možná proto jsem dneska furt unavený.
No jasně, máte pořádný spánkový deficit.
Jo, jo, pořád bych jenom spal. Občas bylo
období, že jsem nespal snad půl roku. Asi to
v kuse tedy nebylo víc než pár dní, ale takhle mi to připadalo. Nechtěl jsem spát, pořád
jsem si myslel, že mi něco uteče.
Jakým drogám jste holdoval? Tehdy populárnímu LSD?
LSD jsem měl jenom jednou a moc se mi
to nelíbilo. Bydleli jsme v malém městečku
v New Jersey, líznul jsem si LSD z obrázku Mickey Mouse a dostal jsem se do stavu,
že jsem potřeboval hrozně moc barev. Ale
tam u nás žádné nebyly. Tak jsem stál celou
noc na křižovatce a koukal se, jak se střídá
žlutá, zelená a červená, to byly jediné barvy. A druhý den jsem byl tak vyřízený a vyklepaný, že jsem řekl, tohle už nikdy. A pak
jsem jednou hulil s klukama marihuanu a po
ní jsem zas usnul na šest hodin. To taky nebylo nic moc.

Takže kokain?
Jo, ale na ten jsem zas většinou neměl peníze. Ale byly takové drogy, které se už dneska nedělají. Kupovali jsme takové kapsle,
které se dávají na uklidnění koňům. Takové
zelené kapsle. Pak taky yellow jackets a já
nevím co všechno, jedy pro potkany a pro
krysy. Když už jsem měl potom trošku peníze, tak jsme brali speed, to ti všechno vylítlo nahoru! A koks, to bylo skvělý, protože
jsi to mohl řídit.

se svět napojil na ně, ne naopak. Mezi ně
nepatřím, jsem pro krátké trápení, já totiž
nechci umřít jako van Gogh, že si uříznu
ucho. Takže než něco nafotím, radši zajdu
k internetu, dřív jsem musel do knihkupectví, naťukám nevím co, třeba „pictures that
sale“, a podívám se, co se ve světě prodává.
A pak podle toho fotím, když chci něco prodat. Když ne, fotím podle sebe. V Americe
vychází každé dva roky kniha, která mapuje
nové trendy.

Přestal jste s tím? Nebo si i tady občas šňupnete?
Tady ne. Tady určitě není dobrý kokain.
Myslím, že lidi, co si tady kupujou koks,
ani nevědí, co koks je. Protože tady to furt
s něčím míchají. Jestli ne s něčím šíleným,
tak s nějakým vitaminem, moukou, čímkoli.
Ale já přestal už v Americe, protože když mi
bylo asi třicet dva, už to dál nešlo, protože
jsem neměl ani cent.

A co se prodává?
Neutrální věci, které nevzbuzují žádné emoce. Například takové, které se líbí každému
bez rozdílu barvy pleti, náboženství nebo sexuální orientace. To je třeba moře. Ale nemůže na něm být loď, která pluje do zálivu
na pomoc Arabům.

Od té doby se leccos změnilo, je z vás úspěšný fotograf. Záleží vám hodně na tom, aby
se vaše fotky dobře prodávaly, nebo vám jde
o umění?
Jsou na světě dva druhy lidí: pro krátké trápení a dlouhé trápení. Ti druzí pořád dělají něco, co se nikomu nelíbí. Chtějí, aby

Co se neprodává?
Neprodávají se portréty. Nikdo nechce mít
fotku Fidela Castra doma v ložnici. A nebo
proč bych kupoval váš čumák, když můžu
mít na zdi svůj? Portréty jsou potřeba na
pas, na občanku, na řidičák, na svatbu. Ale
nikdo si nedá na zeď portrét souseda, se kterým nemluví padesát let. Fotka taky nemůže mít kontroverzní jméno. O. k., zpěvačka
Madonna se může jmenovat Madonna, ale
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Jak se prodávají akty?
Neprodávají. Protože to je podobné jako
s portréty. Nemůžeš přinést domů zadek Claudie Schiffer, protože žena, kterou
máš dvacet let v posteli, tě vyhodí. Řekne: „Hele, tady to je moje prdel, miláčku.
Se mnou máš děti.“ Nahatýho kluka už vůbec nemůžeš přinést domů, protože řeknou,
že jsi buzerant. Prodávají se zvířátka. Pejsek se smutnýma očima, taky kočička. Ale
hada nikdo nekoupí. Ani pavouka. Takže je
dáno, co se masově prodává. A s fotkami je
to stejné jako s popovými hvězdami nebo
s knihami. Kdybych tedy o sobě začal psát,
udělal bych si pořádný průzkum, co se prodává – „books that sale“. A zjistil bych, že
první věta musí být šok.
Vy nemáte ambici přijít ve fotografii s něčím
novým, převratným?
S ničím takovým nikdy nepřijdu, protože ve
fotografii nic takového nejde. Od dob Michelangela nebylo vymyšleno žádné nové
světlo. To on byl první, kdo si modelku posadil k oknu a najednou mu sluneční světlo
dalo její třetí dimenzi. Před tím byly obra-
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„

Nemůžeš přinést
domů zadek Claudie Schiffer, protože žena, kterou máš
dvacet let v posteli, tě
vyhodí. Řekne: „Hele,
tady to je moje prdel,
miláčku.“ Nahatýho
kluka už vůbec nemůžeš přinést domů,
prože řeknou, že jsi
buzerant.

„

i tak to hodně lidí štve, kteří věří, že madona je Matka Boží. Taky ji hned odsoudil
Vatikán.

zy dvojrozměrné. Všichni něco vymýšlejí,
ale každá generace imituje jinou. První fotografové imitovali malíře. A každý malíř
imitoval jiného. Kubisti Modiglianiho, ten
zas miloval Velásqueze a Velásquez miloval Botticelliho a Botticelli měl rád da Vinciho. Všichni mají ty stejné Venuše v mušlích, jenomže jedna má hlavu jako trojúhelník, druhá tři kozy, ale furt je to stejný 
motiv.
O svých fotkách ale přesto přemýšlíte, aby
byly originální, ne?
Ale jo, přemýšlím. Ale když to tak vezmu,
jediný, kdo v téhle vizuální oblasti došel
k něčemu jinému, byl Hitchcock. Svítil lidi
zespodu. Ale já nechci svítit zespodu, aby
moje holky vypadaly jako Psycho. Chci to
prodat.
Fotíte často portréty na objednávku?
To jo.
To vás živí? Nebo fotky zátiší?
Neřekl bych. Léta jsem chodil do práce, dělal
jsem art directora v českém vydání magazínu
Elle, pak jsem byl na té samé pozici v agentuře Czechoslovak Models, zakládal jsem klučičí agenturu. Teď jsem na volné noze. Dělám
fotky, workshopy a píšu knížky.

29.11.2010 11:04:16

Měl jsem za to, že jste jakožto jeden z nejznámějších československých fotografů za
vodou, že nemusíte každý den vstávat a pracovat.
Mohl bych být za vodou, kdybych důsledně
dělal právě ty věci, které se prodávají. Nebo
dělal reklamy. Ale já nerad dělám reklamy,
protože si myslím, že když něco je dobré
a kvalitní, tak se to prodá samo.
To bych neřekl.
Ale jo. Anglicky je takový slogan: „If you
don‘t have a product, you need to have
a gimmick“ – Když nemáš dobrý produkt,
musíš mít dobrý trik.
Když jste začínal fotit, tak vám říkal slavný
fotograf Horst P. Horst, u něhož jste dělal vizážistu, ať fotíte kluky, protože to je to, co
máte rád a v čem budete jednou dobrý. Jenže vy jste mu oponoval, že to vás neuživí,
protože nahaté kluky nikdo nebude tisknout.
Změnilo se to?
Tenkrát jsem hlavně měl pocit, že Horst nechce, abych byl další konkurent ve focení
holek. A on mi ještě řekl, že když on začínal
fotit holky, tak taky nebyly časopisy, které
by je tiskly. Ale když děláš dlouhou dobu
pořád stejnou věc, lidi si to řeknou mezi sebou. A pak se najednou objeví časopis, kte-

rý začne tisknout kluky, a už se to o tobě ví
a už ti volají. To se mi stalo.

výstava. Výstava koláží.“ Tak co s tím máte
dělat?

Takže měl Horst P. Horst pravdu.
Měl, ale taky nemusel. Taky občas něco někomu řeknu, jako že předám zkušenosti, ale
ono to může dopadnout úplně jinak.

To je dost šílené. Kdo byl ten výtečník?
To je jedno, ani nevím. Ať to klidně takhle
dělá. Já mám jinak své fotky na internetu,
ale v takovém rozlišení, aby se nedaly tisknout. Jiná věc je, když ode mě někdo koupí
fotku za dvacet tisíc, tak ať si s ní pak klidně dělá, co chce.

Teď to začíná být složitější, všechno pomalu
semele internet. Fotky budou všude a všech.
Jak vůbec máte ochráněna autorská práva?
Nekolují vaše fotky nekontrolovatelně internetem?
Tohle nesleduju. Neznám ty zákony a ono
není moc způsobů, jak se bránit. Jednou
jsem koupil časopis, ve kterém bylo story o fotografovi, který měl výstavu v Brně.
Všechny fotky na té výstavě byly moje.
Ten člověk vydával vaše fotky za své?
Ano a měl výstavu. Tak jsem šel za svým
právníkem a říkal jsem mu: „Hele, tady je
článek o fotografovi, který vystavuje moje
fotky.“ Takže právník poslal svého asistenta,
aby jel do Brna, a když se vrátil, říkal: „No,
on tam sice opravdu má ty fotky, ale víte,
vy s tím nemůžete nic dělat, protože on si
koupil vaši knížku, vybral z toho listy a udělal z toho výstavu. A to už je koláž. On neříká, že to fotil on. Jenom říká, že to je jeho

A co autorské právo? Nikdo tu fotku přece
bez vás nesmí prodat třeba do reklamy.
Kdyby ji prodal někde na Srí Lance, tak to
nezjistím.
Ať už se vaše fotky prodávají, nebo ne, jedno
mají typické. I když jsou na nich třeba mužská přirození, stejně mají silný důraz na estetiku. Kde se to ve vás, rodákovi z poválečných Nových Zámků, vzalo?
Možná od babičky, protože máma a táta to
neměli. Táta byl elektrikář, ten skoro nikdy
nebyl doma. A mamina byla mladá, prodávala v lahůdkárně. Ale babička, ta ještě pracovala jako služka ve Vídni za Rakouska-Uherska, tak možná z jejího povídání. Ale
já nevím, jestli to povídání nějak ovlivní člověka.

pokračování na straně 136
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foto:

tomáš nosil

andrea, viktorija, stanislava, nikola, anna a tereza. šest dívek, bez nichž by toto mimořádné vydání instinktu nemohlo vyjít. šest modelek, které patří k nejoblíbenějším mezi fotografy, zastoupenými v našem výběru. ochotně pózovaly
také na společném focení, které jsme pro tuto
příležitost zorganizovali. uvnitř magazínu naleznete jejich profily.
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profil

Nikola
foktová
* 7. srpna 1990 v Chomutově

Která z nás by nechtěla
být nesmrtelná
Kdy a kdo vás poprvé fotil nahou?
Své první focení jsem si odbyla už jako malá. V roce 1991 jsem „pásla koníčky“
na kožešinové předložce. Podobnou fotku má v albu snad každý. Na jméno pana
fotografa si už bohužel nevzpomínám.
Jak vás napadlo nechat se fotit na akty?
Umělecké akty pro mě byly a stále jsou obrovskou výzvou. Paradoxně v nich nejde o nahotu. Jejich kouzlo je v celkové atmosféře, ženskosti, šarmu. Když jsem
dostala možnost postavit se této výzvě, neváhala jsem.
Co vašim fotkám říkají rodiče, partner, kolegové nebo spolužáci?
S negativní reakcí jsem se ještě nesetkala. Právě naopak...
Vyděláváte si focením, nebo jde spíš o koníček? A chcete se stát profesionální modelkou?
Focení se stalo především součástí mého života. Měla jsem tu čest poznat spoustu skvělých lidí a zažít jedinečné okamžiky. Modeling na profesionální úrovni mě
neláká. Momentálně je pro mě hlavně radostí a přivýdělkem při studiu.
Co se vám na focení aktů líbí nejvíc?
Umění mě vždycky fascinovalo. Když jsem se setkala s uměleckými akty, věděla
jsem, že je to láska na celý život. Baví mě především svojí nadčasovostí a smyslností. Dobrý akt je zkrátka nesmrtelný. Upřímně, dámy, která z nás by si nepřála
být nesmrtelná? 
i
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Luisa Leelou Scharnaglová
Trochu se to vymklo (2x)
Fotografie vznikly na chatě ve Vrchlabí během jednoho srpnového víkendu. Již několik měsíců jsme
s kamarádkou plánovaly nafotit sérii aktů pro ni a jejího přítele, ale vzhledem k tomu, že jsem na té
chatě nikdy předtím nebyla, veškeré mé přípravy a návrhy byly velmi nekonkrétní, měla jsem jen
pár nápadů a témat. Myslela jsem, že se kamarádka bude stydět a nějakou chvíli potrvá, než překoná rozpaky a něco z toho bude, ale nakonec jediný, kdo se styděl, jsem byla já. Kamarádka odhodila župan a povídá: „Tak jedem.“ Pak už šlo všechno jako na drátkách a cvakání závěrky se zpomalilo, jen když jsme měnily kompozici nebo se šla kamarádka přelíčit. Tyto snímky vznikly, až když
jsem ohlásila konec focení a my si uvědomily, že to budeme muset všechno uklidit. Udělala jsem
ještě pár snímků pro sebe do alba jako vzpomínku. Mimochodem, to peří na té fotce je pravé, rozpáraly jsme kvůli němu starý polštář. A likvidace škod trvala pomalu déle než celé focení. Byly to
první akty, které jsem kdy nafotila.

Jan Mlčoch
bez názvu
Úryvek z hodnocení autora od kolegy
fotografa Christiana Todeho: „Většina
z jeho fotek je zrozena v absolutní
tmě za použití dlouhých časů a světla baterky. Zjevují se tak fotografie zachycující běžné výjevy způsobem, který oživuje naši představivost a vydává
se s námi na cestu mystickým údolím. Význam tajemna, sexuální napětí
jsou základními prvky jeho práce, která nám dovoluje snít.“
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Ondřej Janů
Simča 1
bez komentáře

Jana
Jurčová
Akt
Fotka vznikla v ateliéru. Líbí
se mi na ní kontrast nevinného něžného výrazu a těla
působícího až kovovým leskem. Toho jsem docílila dětským olejíčkem.

Marek
Vodňanský
Andula
Tohle jsme fotili na letišti
Hosín u Českých Budějovic,
kde jsme měli k dispozici
jejich veškerá letadla. Čímž
děkuji pracovníkům letiště
za ochotu, s jakou jsem se
dosud nesetkal. Nejsem
profesionální fotograf, pracuji jako grafik. S tím souvisí moje záliba ve fotorealistických montážích.
Focení aktů je pro mě spíš
okrajovou oblastí.
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Ludmila
Foblová
Moment
Nechci lidem vnucovat svůj
příběh k fotografii. Kdo chce,
ten si svůj vlastní najde.
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Ján Hronský
Zátiší s čtenářkou pánského časopisu
Co bych k této fotce řekl… Adinka si zkrátka prohlížela časopis, tak jsem jen doladil scénu. Jinak jsem strašně nezodpovědný k modelkám, přijdou s představou,
že mám vše vymyšlené do detailu, ale nakonec zjistí, že vlastně fotím reportáž
z jejich návštěvy. Jde mi o přirozenost modelky, její náladu, temperament, ženskost. Já jen cvakám, když se mi to zdá dobré.

Martin Iman
Emotion
bez komentáře
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Miloš
Burkhardt
Průhled
Tato fotka je vytvořena na
středoformát 6 x 6. Je svícená jedním světlem a patří do série našich tvůrčích
čtvrtečních nocí s Nikolou.

Jiří Dvořák bez názvu

Měla to být jen chvíle odpočinku. Unavená modelka klesla v ateliéru na pohovku. Uvolnila se a mně se zdálo,
že by z toho mohla být dobrá fotka. Vyfotil jsem ji jen jednou, víckrát jsem se rušit chvíli klidu neodvážil.

Monika
Angelica
Hoffmannová
Autoportrét
Vyfotit sama sebe je těžké,
ale zajímavé poznání sama
sebe. Miluji fotografii,
pokud má emoce.
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Michaela
Lipová
Sofa
Nejradši fotím glamour
a akt. Zatím tedy jen autoakty, což je i případ této
fotografie.

Robert
Zauer
Martina – roláž
Modelka Martina mě
požádala o vyfotografování několika aktů pro
svého přítele. Tvorbou
fotografických roláží se
s velkým zaujetím zabývám už několik let.
Dosud však šlo většinou
o zátiší. Dlouho jsem
přemýšlel o tom, jak
tímto způsobem zpracovat akt, aby to nebyla jen změť proužků, ve kterých se divák
ztratí. Když jsem pracoval na fotografiích
Martiny, právě tahle roláž vyplynula úplně přirozeně. Našel jsem tak
pro sebe další cestu
v technice, která mě tak
fascinuje.
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profil

anna
tószögyová
* 30. ledna 1983 v Bratislavě

Akt je moje vášeň
Kdy a kdo vás poprvé fotil nahou?
Oblečená jsem ani nikdy nefotila. Vůbec poprvé mě fotil Jiří Růžek, bylo to před dvěma lety.
Jirkův skvělý přístup a sympatická povaha podmínily, že jsem se rozhodla svůj první popud,
postavit se před fotoaparát, dále rozvinout.
Jak vás napadlo nechat se fotit na akty?
Dostala jsem se do období, kdy jsem měla pocit, že stagnuju a z mnohých činností a věcí se
pro mě vytratil význam. Cítila jsem, že si potřebuju vyčistit hlavu způsobem, který mi byl do
té doby úplně cizí a vzdálený. Náhodou se mi dostal před oči obrázek ženského aktu, a myšlenka byla na světě. Neplánovala jsem to, nikdy jsem o tom dopředu nepřemýšlela. Zatímco
moje vrstevnice zakládaly rodiny a rodily děti, já jsem odhodila šaty a volné chvíle jsem věnovala focení aktů.
Co vašim fotkám říkají rodiče, partner, kolegové nebo spolužáci?
Mým třem milencům to nevadí. Jinými slovy, kdybych malovala zátiší s kytkami, tak byste
se mě na to nikdy nezeptali. V podtextu otázky jsou dvě skutečnosti. Zaprvé, že odhalování,
i co by jen s uměleckým záměrem, je v rámci společenských konvencí něco divného. A zadruhé bych pravdivou odpovědí odhalovala více než nahým tělem před objektivem. Jen pro zajímavost, paradoxně u starší generace se o mnoho méně setkávám s odsouzením, dokonce více
převažuje nadšení.
Vyděláváte si focením, nebo jde spíš o koníček? A chcete se stát profesionální modelkou?
Focení nepojímám ani jako práci, ani jako obchod. Takhle si nevydělávám. Nemůžu však říct,
že jsem nikdy nic nevydělala, ale za ty dva roky by to nebylo ani na dva nájmy. Osobně jsem
radši, když se do tvorby nemíchají peníze a komerce. Módu zásadně nefotím. Studuju už příliš
dlouho na to, abych měla profesi založenou na těle, a ne na rozumu. Sama se nepovažuju ani
za modelku, a už vůbec bych se nechtěla povyšovat označením profesionální modelka. Úroveň
tvorby, na které se podílím, by se tím nezvýšila.
Co se vám na focení aktů líbí nejvíc?
Je to moje vášeň. Neskutečně mě to baví a naplňuje. Akt umožňuje vyjádřit myšlenky a nálady
fotografa prostřednictvím výrazu těla a tváře modelu a zároveň dává model do fotky kus sebe.
Je to jako hra bez zábran a norem. Tady neexistují pravidla pro věk a postavu, nejdůležitější je,
aby byla modelka něčím zajímavá, tvárná a živá. 
i
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akty roku 2010

Nataliya Hora
Akt 3
bez komentáře

Bob Moris (lukáš vrána)
Těhotenství
Fotografováním vyjadřuji své momentální pocity
a nálady, nedokážu říct, co se promítlo do této
konkrétní fotografie. Nejsem si vždy jist, jestli
mé snímky mají vůbec nějaký význam. Ale jsem
si jist tím, že fotografovat ženu, totiž nejkrásnější
stvoření na celém světě, má samo o sobě význam obrovský.
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Monika Angelica Hoffmannová
Bazén
bez komentáře

Jan černý
Watergame
Foceno v Portugalsku
s modelkou Stáňou
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Jiří Růžek
Balík z Čeljabinsku
S Viktorií jsem fotil poprvé,
což je vždy těžší, protože modelku ještě neznám a nevím,
jak se pohybuje, jakou má mimiku a tak. Nemá smysl pro ni
něco konkrétního připravovat,
protože se na to nemusí hodit, ale naopak může překvapit
něčím, co jsem nečekal. Proto
jsem ji nacpal do krabice a byl
překvapen.

48

Instinkt FotoExtra 2010

046-059_FOTKY.indd 48

28.11.2010 19:35:00

Instinkt FotoExtra 2010

046-059_FOTKY.indd 49

49

28.11.2010 19:35:52

Martin Iman
Obchoďákem
bez komentáře

Helena Šmídová
Lehce erotická studie atlasové stužky
Tento triptych je součástí série fotoilustrací k básni Pastel (Robert de Montesquiou-Fézensac), která vznikla jako
autorská kniha v rámci jednoho z úkolů předmětu fotografie na VŠ. Tyto fotografie mám z celé série nejraději, chtěla
jsem touto koncepcí poukázat na to, že nahota se nemusí vždy rovnat erotice a vulgaritě.
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Miloš
Burkhardt
Jakoby nic
Říká se, že když nevíš,
co s modelkou, nech ji
skákat, ono z toho něco
vyjde. V tomto případě šlo
o pravý opak, což potvrzuje pravidlo. Řekli jsme si,
co chceme nafotit a jak by
to mělo vypadat. První
výskok, a bylo to tam.
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Ján Hronský
Čau, Helmut!
Točili jsme s Aničkou v pivnici mého žižkovského bytu takové
hororové video, a když
za mnou šla po schodech v tom kabátě, musel jsem hned běžet pro
foťák a scénu znovu zopakovat jen kvůli fotce.
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Miro
Hvozdenský
Music of the Future
Pracuji v grafice a občas i něco vyfotím. Baví mě spojovat svět fantazie a reality, porušovat zákony
fyziky, světla a tmy, vytvářet světy, pocity, emoce... Tato fotografie
vznikla jako studie a ověření možností spojení futuristického hudebního nástroje s jemností a liniemi ženského aktu.
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Vojtěch
Kaštánek
bez názvu
Tato fotografie je mým prvním a prozatím i jediným pokusem o akt.
Snažím se mít pokoru před nahým
tělem a neumím prozatím plně vystihnout jeho podstatu.
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Miloslav
slanina
Vikencia II.
Mám rád jednoduché
fotky s příběhem.

Kateřina
Beránková
Nude
Soubor aktů, ze kterého pochází i tento, jsem nafotila letos
v květnu v okolí Prahy-Ruzyně, v blízkosti
je přistávací letištní
plocha a zároveň je to
v těsné blízkosti vlakové tratě směr Hostivice. Focení aktů
a glamour fotografií
se věnuji druhým rokem. Je to pro mě životní náplň.
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mangino
Bond Girl
bez komentáře

Ján Hronský
S hlavou v nesnázích
Tohle je zastavený obraz videa přefocený z monitoru. Při této události jsem totiž neměl k dispozici foťák, ale jen kameru.
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Richard Palkovič
Olga 1, Olga 2
Už na škole mě fascinovala dokonalost zachycení světla a perspektivy v barokních malbách, obzvlášť u Rembrandta. Takže jsem měl
nutkání tuto hru šerosvitu znázornit na svých
fotografiích. To byl impulz k vzniku těchto fotek.

Tereza Dotlačilová
Krámy
Fotka vznikla jako test nové zrcadlovky, kterou se mi po dlouhé době konečně podařilo získat. Není nijak plánovaná, jednalo se o momentální nápad. Realizace
byla trošku složitější, protože se jedná o autoakt, bez stativu a dálkové spouště,
takže jsem se pěkně naběhala. I tak ale bylo za deset minut hotovo. Možná trochu
vulgární název vychází ze skutečnosti, takže křečovitá póza na fotce není až tak
nahraná, jak by se mohlo zdát.
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Martin Feix
bez názvu
Fotografie vznikla na šilheřovickém zámku nedaleko hranic s Polskem, když jsem
se jel podívat za svým známým, který
pořádal fotografický workshop.
Jednu modelku jsem mu na chvilku
ukradl stranou a řekl si, že udělám pár
fotek. Měl jsem sice za ramenem pár
účastníků workshopu, což mi nedalo
zdaleka takovou tvůrčí svobodu, jakou bych si představoval, ale nedalo se nic dělat. Je mi 21 let a fotografii, zejména portrétní a lehce
erotické, se věnuji asi pátým rokem. S focením nedokážu přestat
už jen proto, že jsem neskutečně
zvědavý, jak budu fotit za pět,
deset nebo třicet let.
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profil

stáňa
kopáčková
* 6. dubna 1987 v Obecnici u Příbrami

Spousta profesionálek nestojí za nic
Kdy a kdo vás poprvé fotil nahou?
Adolf Zika. Zcela náhodou mě objevil asi týden po mé
registraci na serveru Fotopatracka.cz, kde se setkávají
fotografové a modelky. Když jsem se s ním potkala,
měla jsem za sebou jedno nebo dvě focení, navíc v oblečení. Do té doby mě nikdo z fotografů nahou neviděl
a dokonce jsem zpočátku v konfrontaci s některými
amatérskými fotografiemi nechtěla akty vůbec fotit.
Budou to tak čtyři roky zpět...
Jak vás napadlo nechat se fotit na akty?
Úplně jednoduše. Proti aktům jsem nikdy nic neměla,
ale věděla jsem, že v téhle oblasti musím postupovat
obezřetně. Bála jsem se zpočátku fotek, které by mi
„zablokovaly“ budoucnost. Ale když jsem se setkala s pracemi Adolfa Ziky, bylo mi jasné, že mě oslovil profesionál a že jsem měla skutečně štěstí. Naše
prvotní spolupráce mě okamžitě nadchla a nedlouho
nato jsem fotila na jeho autorský kalendář. Ukázalo se,
že pro focení mám jakýsi přirozený talent, ale ten sám
nestačí. Musíte se učit a tříbit vlastní vkus, nakoukat tisíce jiných obrázků, abyste měli šanci rozpoznat průměrné od špičkového. Hodně mi pomohlo, že mám
okolo sebe výborné fotografy a neustále se od nich
učím. Na vysoké jsem studovala dějiny umění a estetiku. Když pochopíte fotografii i „zevnitř“, jako by vám
to roztáhlo křídla a otevřelo nové možnosti.
Co vašim fotkám říkají rodiče, partner, kolegové nebo
spolužáci?
Moji partneři s tím nikdy neměli zásadnější problém.
Není to samozřejmost a ne každý muž má natolik vyvinuté sebevědomí, aby takovou situaci skousl. Rodiče
jsou na mě hrdí. Pokaždé mají radost, když jim mohu
ukázat nějaké nové fotky, knížku nebo kalendář. A škola? Tím, že jsem studovala obor, jaký jsem studovala,
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byla atmosféra na mojí škole uvolněnější a otevřená.
Nikdy se mi nestalo, že by mi kvůli tomu dělal někdo
problém.
Vyděláváte si focením, nebo jde spíš o koníček? A chcete se stát profesionální modelkou?
Moje focení jsou převážně honorovaná, není nic špatného na tom být ohodnocen. Fotím jak s umělci, tak
i na workshopech. Focení není můj jediný zdroj příjmů.
Nevím, odkdy má člověk nárok na termín ,profesionál‘,
a přijde mi zavádějící. Byla jsem svědkem mnoha „profesionálních“ modelek z agentur, které ovšem na place nestály za nic. Focení aktů není snadná věc. Osobně
se vidím spíše jako nahatý kaskadér, hlavně když pracujeme v přírodě na lokacích. Člověk musí skousnout
ledovou vodu, píchající skály, strach z výšek, že si občas odře kůži, že musí vstávat ve čtyři ráno kvůli světlu, že je zima. Za každým obrázkem je dřina.
Co se vám na focení aktů líbí nejvíc?
Focení aktů je pokaždé výzva. Člověk chce tu nejlepší fotku. V mém případě je to jakási posedlost. Musím říct, že na lokacích se občas až nepříčetně vztekám, a pokud se něco nepovede napoprvé, dokud to
tam není, neodcházím. Povedlo se mi fotit s Tonem Stanem mezi kravami, s Amedeem Turellem v Monte Carlu na pobřeží, s Guidem Argentinim ve florentských
palácích, s Ľubem Špirkem v Kostarice pro Playboy,
diamantové šperky s Andreasem Heumannem v Anglii,
kalendář s Adolfem Zikou na Kanárských ostrovech,
s Robertem Vanem na workshopech, s Jakubem Klimem v Bratislavě. Mám k focení pokoru a jsem vděčná,
že jsem si to mohla vyzkoušet, dalo mi to hodně. Nikdy
bych neřekla, že holka z tak malé vesničky zažije něco
takového. Nepotřebuji, aby mi někdo říkal profesionál,
i
focení mi už dalo mnohem víc. 
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akty roku 2010

marek
vodňanský
Tři
bez komentáře
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Ladislav
Vlha
Dream
Chtěl jsem vytvořit snovou uměleckou fotku. Žádný blesk, jen pohyb krásně máznuté modelky v tanci
s šátkem, expozice přes jednu sekundu, foťák na stativu.

Simona
Smrčková
Kathana
Na téhle fotce byla důležitá spolupráce s vizážistkou Theresou
Matějičnou. Prvotní
inspirací byla barokní atmosféra.
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Simona Smrčková
Libu on the Beach
Fotografování se věnuji od roku 2008.
Tady jsem měla konečně možnost
využít Libušku a diaprojektor.
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Lukáš Dvořák
Angela a brontosaurus
Lokalitu pro tuhle fotku jsem si vyhlédl
v Berlíně. Bohužel se nedalo na místo dostat, bylo velmi dobře hlídané. Ale
nakonec nás firma, která měla objekt
na starosti, nechala za sto eur přece jen
jednu hodinu fotit. Vyplatilo se.
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Norbert
Mikš
Sestřičky
Focením se zabývám od 12 let, fotím vše, nejraději
přírodu a v posledním období se pokouším o portrét,
akt a módu.

Jaroslav Bzenecký
Ještě chviličku

Ota Niedermaier
Akt

Julia Skalozub
Piráti z Karibiku

Fotografování se věnuji od dětství a od roku 2005
profesionálně. V současné době fotím hlavně akty,
portréty a reportáže. K této fotce mám krátký komentář: Nad ranním rozbřeskem přijímá dívčí tělo
smyslnost jiskřícího okamžiku. Mysl se však brání odevzdat sny dennímu jasu a dívčina slova prosí vládce noci: „Dej mi ještě chvíli. Ještě chviličku
snít. Ještě chviličku.“

K focení jsem se dostal v roce 2005, kdy jsem
si pořídil první fotoaparát, kompakt Minolta
Z1. Po asi dvou letech mi focení na kompakt
přestalo vyhovovat a navíc jsem se chtěl začít
více věnovat focení osob. Pořídil jsem si tedy
zrcadlovku Canon 20D. Od té doby se téměř
výhradně věnuji tomuto tématu.

Novodobá femme fatale – okouzlující, nezávislá,
svůdná a žádoucí nebo-li spojení klasického šarmu Grety Garbo a neodolatelné touhy po vášni a nebezpečí Angeliny Jolie. Symbolem fotky je kontrast – černá vs. bílá, lehce poodhalená,
avšak přesto ponechávající prostor pro fantazii
a představivost. Poselstvím fotky je naopak rafinovanost aneb ,,v nedokonalosti je krása“.
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Daniela
spacek
Ona
Fotím teprve krátce
a většina mých fotografií
jsou přirozené momentky. Tato vznikla na
dovolené v Řecku.
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téma

Lovci
nahoty
text: petra smítalová
(s využitím publikace autorů V. Birguse a J. Mlčocha
Česká fotografie 20. století)

Jaké to je pohledem utrhnout
kus intimity cizí nahé ženy nebo
muže na fotografii? Zvláštní.
Ten pocit má příchuť zakázaného
ovoce, vzrušujícího objevování.
Může to být očistný zážitek, ale
může vás i znechutit. Hříšné
divadlo fotografických aktů
láká své diváky už od poloviny
19. století a zdá se, že má stále
vyprodáno.
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RUDOLF KOPPITZ

se narodil v Bruntále, ale řadí se
mezi vídeňské autory počátku
minulého století. Své fotografie
často zalidňoval postavami. Rád
fotil tanečnice a na rozdíl od
mnohých také mužské akty
– známé jsou i jeho autoportréty.
Studie pohybu z roku 1925 ho
proslavila snad nejvíc.

O

braz nahého těla. Lidstvo se
o něj pokouší snad od doby, co
existuje. Jen důvod se mění. Začalo to nahými soškami sloužícími k náboženským rituálům. Ale – řečeno
slovy fotografa Jána Šmoka – pračlověk
nechodil do altamirské jeskyně jako my do
Národní galerie. Věstonická venuše celkem
určitě sloužila k něčemu jinému než k obdivu, i když si skutečný účel můžeme jen
domýšlet. U pouhých rituálů ovšem dlouho
nezůstalo. Když se později žena zahalila do
kožešin a látek, její nahota teprve potom působila jako erotické dráždidlo, a tudíž i obraz nahého ženského těla začal mít podobný
účinek. Pak – pomineme-li pornografii, záměrně vyvolávající pouze tělesné vzrušení,
či lékařskou dokumentaci, sloužící naopak
k čistě vědeckým účelům – se ke slovu dostává umělecký akt. Tedy zobrazení obnaženého lidského těla za účelem estetického zážitku, jak praví encyklopedie.
Nejprve k tomu umělec potřeboval štětec a barvy, v polovině 19. století přišla na
řadu fotografie. Na trůně výtvarného umění tehdy pevně seděly symbolické a mytologizující výjevové malby a fotografie je
celkem logicky začala napodobovat. Děvčata ležela naaranžovaná na dobových divanech, na pozadí textilních draperií či seděla na židlích a často jen cudně nastavovala
holá záda – takové byly například první fotografické akty Francouze Félixe-Jacquesa
Moulina. Za svoje pobuřující obrázky mladičkých obnažených krásek se v roce 1851
dostal na měsíc do vězení. Kdyby se tehdy
mravokárcům dostaly do ruky třeba snímky Helmuta Newtona, zřejmě by dnes adorovaného módního fotografa zavřeli na doživotí nebo rovnou poslali na šibenici. Hranice
společenských konvencí se v tomto ohledu
velmi posunuly. To ale neznamená, že si tehdy měšťan pod rouškou noci neprohlížel obrázky daleko peprnějšího ražení. S objevem
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klasika 60. let

od Zdeňka Virta, výrazného
představitele takzvaného op-artu. Ženská těla jsou na jeho
fotkách překryta různými rastry
a geometrickými tvary.
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„

„

Jindřich Štyrský:
„Sestrou erotiky je
bezděčný úsměv, pocit komiky, nebo záchvěv hrůzy. Sestrou
pornografie je však
vždy jenom stud, pocit
hanby a znechucení.

„

jindřich štyrský

se ve své tvorbě nechal často inspirovat pornografií. Někdy
dost brutálně, jako v případě
koláže z knihy Emilie přichází
ke mně ve snu.

fotografie se právě pornografickým dílkům
začalo dařit jako nikdy předtím. Byl to totiž
celkem levný a rychlý způsob, jak ony lechtivé snímky šířit ještě o něco efektivněji než
grafické listy, natož kresby.

Ať je jako obraz!

V pionýrských dobách fotografie se její
autoři co nejvíce snažili napodobit malířské
obrazy, a neváhali k tomu použít roztodivné techniky. Například prominentní fotograf viktoriánské Anglie Henry Peach Robinson si dokonce ke svým fotografiím dělal nejdříve kreslené náčrtky, podle nichž fotografoval postavy, které pak vystřihl, vlepil
na vhodné pozadí a celek pak znovu vyfotil.
Občas domaloval nějaký ten mrak, křovisko
či vylepšil nedokonalý tvar. Naopak někteří
malíři na přelomu století používali fotografii
jen coby skicu pro své finální výtvarné kompozice. Mezi ně patřil český mistr secese Alfons Mucha, který tak rád fotografoval pů-

vabnou Češku Marušku Chytilovou, jejímuž
kouzlu nakonec podlehl a oženil se s ní. Fotit
ve svém pařížském ateliéru zkoušel už v roce 1894, kdy začínal tvořit plakáty.
Muchovy fotografie oplývají stejnou ornamentální bohatostí jako jeho obrazy a ženy na nich, coby symboly krásy, dobra, touhy, ale i zmaru, jsou ve své nahotě mnohdy
bezprostřednější a výmluvnější než jejich už
oblečené kopie na malířských plátnech.
Průkopníkem fotografie aktu byl také
Eadweard Muybridge. Hojně spolupracoval s lékaři a fyziology, takže jeho akty dokumentovaly pohyb ženského i mužského
těla, a šlo tudíž víc o studie než o umělecká
díla, ale přesto – byl jedním z prvních, kdo
kolem roku 1885 odvážně fotil těla bez šatů.
Známé jsou jeho studie Žena scházející po
schodech nebo Žena nesoucí vodu, stejně
jako fotografie zaznamenávající jednotlivé
fáze dvojskoku nahého muže. Muybridgeovo fázování vstoupilo do dějin. Než se zro-

dila kinematografie, každý, kdo chtěl zachytit pohyb, vypomáhal si právě jeho metodou postupných záběrů.
Aby fotografové docílili malebného efektu impresionistů, pokoušeli se na svých fotografiích zobrazit i jistou náladu a vnitřní
prožitky. Zasahovali proto do negativu i pozitivu svých fotografických obrazů: „Používají takzvaných tvárných technik neboli
ušlechtilých tisků – olejotisků, bromolejotisků, uhlotisků, gumotisků a dalších postupů,
které potlačují základní vlastnosti fotografie,
jako je ostrost kresby nebo autenticita výrazu... Je v módě snímky různě tónovat – do
hněda pomocí sirníku sodného, do červena
pomocí chloridu zlatitého... Je to doba hledání cesty, jak estetizovat skutečnost, jak dosud prozkoumanými prostředky dosáhnout
umělecky platného dojmu fotografického
díla,“ píše Daniela Mrázková v Příběhu fotografie. I francouzský boháč Robert Demachy, zástupce takzvaného piktorialismu,
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vášnivě rád přibližoval své fotografie obrazům. Učinil tak i na svém snad nejznámějším aktu nahé ženy v modrém závoji z počátku století. Zrzavá kráska s odhalenými
ňadry a zasněným pohledem jako by přímo
vystoupila z rámu. Ačkoli byl Demachy ve
svém oboru velmi úspěšný, v roce 1914 přestal náhle fotografovat (dokonce odmítal fotit i vlastní vnoučata). Odstěhoval se na své
venkovské sídlo a umění provozoval už jen
tím způsobem, že občas na pláži kreslil karikatury prázdninových hostí.

Magie jménem Drtikol

Také česká, ale zároveň světová ikona fotografického aktu, František Drtikol, se
v počátcích své tvorby vezl na vlně módního
piktorialismu. Zprvu i on hojně užíval stylizujících ušlechtilých tisků a domalovává
své fotografie, záhy však nachází nové cesty. Na jeho fotografiích se začaly objevovat
geometrické tvary. Čisté linie kruhů, vln, přímek a trojúhelníků se dostaly do magických
souznění či konfrontací s liniemi nahých těl.
Drtikol se soustředil na práci se světlem a stínem, do hry zapojil i velké detaily a pohyb.
Modely a modelky-tanečnice občas aranžoval do expresivních póz. Ačkoli spoustu času
trávil prací ve svém slavném portrétním ateliéru, vedle stovek zakázek vznikaly i jeho
umělecké fotografie s ženou v hlavní roli.
Jeho erotikou i tajemnem vonící fotografie, na nichž otevřeně a přitom bez pachuti

obscénnosti vzýval půvaby ženského těla,
mu zajistily nesmrtelnost. Ve dvacátých letech se bez něj neobešla žádná významná
světová výstava a v Paříži vyšlo výpravné
album jeho aktů. Dodnes se některá jeho díla
prodávají na aukcích za milionové částky.
V českých zemích patřil k průkopníkům
fotografického aktu také Alois Zych, jehož
tvorba ale zdaleka nedosahuje kvalit Drtikolových. Zychovy akty nebyly žádné skvosty, přesto se však dají označit za poměrně
kultivované. Modelem mu stály jeho žena
a švagrová a poprvé je vystavoval v Rudolfinu v roce 1911. Daleko úspěšnějším fotografem byl jeho generační souputník Rudolf
Koppitz, rodák z Bruntálska, který se (jako
i jiní čeští fotografové) po odchodu do Vídně definitivně zabydlel v rakouské kultuře.
Své akty často zalidňoval více postavami,
většinou nesoucími nějaký symbolický odkaz, či nahými tanečnicemi v pohybu. Mnohé postavy také stylizoval do soch Augusta
Rodina. Nevyhýbal se ani mužským aktům
– známé jsou jeho autoportréty, na nichž sám
sebe zasazoval do přírody.

se jmenuje tato fotografie Ivana Pinkavy. Je na ní herečka
divadla Teatr Novogo
Fronta Irina Andrejeva. Fotka byla „tváří“ Pinkavovy velké
výstavy Heroes
v pražském Rudolfinu
před šesti lety.

Koláže
z rozevřených klínů

Ve třicátých letech se fotografie obnažených
těl stávaly často součástí surrealistických koláží. Fungovaly tak v díle Jindřicha Štyrského, který se zajímal o pornografii jako společenský fenomén. V roce 1933 vydal vlast-

František Drtikol a ženy

N

ahotu chápal František Drtikol (1883 – 1961) „jako dílo Boží,
jako krásu samu“. Byly doby, kdy tvrdil, že žena může být
originální pouze na lůžku, ale o něco později se nechal slyšet, že
„příroda je projevený Bůh, je žena“. Možná jde o rozporuplnost,
ale spíš o vývoj názoru, který souvisí i s jeho pozdějším těsnějším
příklonem k duchovnu – józe a východním naukám. „Žena se
u Drtikola vyvíjí od panenského symbolu čistoty přes fatální Salome, sexuálního démona ničícího muže, až po mýtotvornou
Matku-Zemi,“ říká teoretička fotografie Anna Fárová.
Uměleckému aktu se Drtikol nepřestal věnovat až do roku
1930. V jeho fotografiích je erotika plná naděje i zoufalství, rouhání, něhy i krutosti. Některé jeho akty byly velmi dlouho vnímány

foto: archiv čtk

František Drtikol,
Autoportrét

72

ecco, la
luce

jako pobuřující – v Japonsku byly například kvůli prudérním zákonům problémy s jejich vystavením a z Chicaga mu dokonce
vrátili kolekci snímků v předvečer vernisáže – prý bylo ochlupení
klínu modelky příliš bujné.
Na mezinárodních aukcích v proslulé Christie’s či Sotheby’s
se dnes jeho fotografie draží i za stovky tisíc dolarů. V roce 2007
byla jeho Sněžná vlna vydražena za 312 tisíc dolarů (zhruba 5,6
milionu korun), a stala se tak nedražší fotografií české moderny
prodanou v aukci. Jeho díla jsou chloubou nejvýznamnějších světových galerií a muzeí a na letošním veletrhu Art Basel se jeho
akt Vlna z roku 1925 prodal dokonce za 400 tisíc eur, tedy za téměř deset milionů korun.
Drtikol-fotograf má na svědomí erotikou nabité akty, avšak
Drtikol-muž byl ve vztahu k ženám poměrně nejistý. Seznamoval
se prý obtížně a měl pocit, že to „s nimi neumí“. Svému příteli,
který za ním docházel jako za učitelem ve věcech duchovních,
prý jednou řekl: „Kdekdo si myslí, že jsem s těma modelkama
něco měl. Já s nima ale nikdy nic neměl. Věříš mi to?“ Přesto se
ale do svých modelek zamilovával. Ještě před první světovou válkou mu učarovala o dvanáct let mladší Eliška Janská, která mu
několikrát stála modelem a které také věnoval svůj autoportrét
z roku 1913, na němž se stylizoval do podoby Krista. Jejich vztah
– i přes dopisy přetékající touhou, které jí Drtikol posílal – však
zůstal nenaplněn. Eliška se v roce 1918 vdala. O dva roky později se pak mistr oženil se slavnou tanečnici Ervínou Kupferovou,
která tančila například v Národním divadle, několik let působila
v Rusku a v Praze si založila vlastní taneční školu. I ta mu stávala
modelem, a to od roku 1919 až do roku 1926. Narodila se jim holčička Ervína, ale po šesti letech se rozvedli.
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Smysl, 1992

Typická fotka pro pozdější období dříve hravého a vtipného Tona
Stana. Dnes dává spíš
důraz na linie, tvary,
světlo a stín.
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ním nákladem útlou knížku Emilie přichází
ke mně ve snu, která obsahuje jeho básnický
text a deset (výjimečně i dvanáct) odvážných
koláží. Fragmenty pornografických snímků
jiných autorů konfrontoval s jinými motivy,
často připomínajícími smrt. Sám Štyrský
k téhle publikaci poznamenal: „Sestrou erotiky je bezděčný úsměv, pocit komiky nebo
záchvěv hrůzy. Sestrou pornografie je však
vždy jenom stud, pocit hanby a znechucení.
Část těchto silně erotických fotomontážních
kompozic budete prohlížet s úsměvem na
rtech a ostatní s pocitem hrůzy.“
Podobně i Karel Teige je autorem souboru 374 koláží s častým erotickým podtextem. Hlavními motivy mu jsou fragmenty
ženského těla kombinované s dalšími objekty, jako byly oči, kříže, stromy či hodiny. Vystřižené části fotografií (většinou reprodukcí

z časopisů) umísťoval na pozadí krajin, oblohy nebo domů.
Na tvorbu slavného amerického fotografa,
malíře, ale i filmaře Mana Raye navazuje
svými akty ze 40. let Josef Ehm. Hlavně
využitím Sabatierova efektu, při němž jsou
v obraze zřetelně vidět jen nejdůležitější linie. V dějinách českého aktu mají své místo
také práce Karla Ludwiga, fotografa, který byl krátce manželem režisérky Věry Chytilové a v 60. letech fotografoval herce a herečky divadla Semafor. Už ve čtyřicátých
letech ale vytvořil řadu ateliérových portrétních a žánrových studií v glamour stylu,
rafinovaně využívajících modelu i světelné
režie podtrhující erotický náboj. Známý je
například jeho Akt-hruška z roku 1948, na
němž se ze sedící modelky rýsuje pouze silueta nahých zad a hýždí.

Když šedesátá léta
resuscitovala akt

Ludwig spolupracoval v ateliéru s Václavem
Chocholou, kterého asi nejvíc proslavil známý portrét Salvadora Dalího s vejcem, ale
který se věnoval i aktům. Tenhle klasik české portrétní fotografie a přítel Bohumila Hrabala je autorem velmi civilně působících černobílých aktů ze šedesátých let. Polovina šedesátých let byla dobou ideologického tání,
které s sebou přineslo i oživení aktu v československé fotografii. Profesor a později
prorektor AMU Ján Šmok fotil v roce 1966
svůj slavný Akt a Zdeňek Virt – patřící dnes
ke klasice žánru opartových aktů – vytvořil
fotografie nahých žen doplněných či překrytých různými rastry nebo geometrickými vzory. Jeho dílo vyniká velkou stylovou čistotou,
stylizací autor nezapře grafika a malíře.

Jak zázrakem objevený fotograf

N

Miroslav Tichý fotí své
objekty zpod svetru
a trefí tímto způsobem
prý i vlaštovku v letu.

2x foto: galerie 5. patro

ejslavnějším českým žijícím fotografem
– zatím krátce a jen na západ od našich
hranic – je v současnosti čtyřiaosmdesátiletý Miroslav Tichý z Kyjova. Moravský samorost, jehož poetické, zastřenou erotikou
i lógrem in natura nasáklé, na první pohled jakoby amatérské momentky jsou dnes
v prestižních aukcích vyvolávány až za deset
tisíc eur, byl ještě na přelomu milenia znám
snad jen mezi maloměstskými ženami, které voyersky fotografoval.
Jako šmírák postával za plotem kyjovské
plovárny (a nejen tam), aby skrze objektivy
svých podivuhodných aparátů vlastní výroby pokoutně zachycoval jejich neúplně obnažené feminní křivky, především nohy. Od
šedesátých let, kdy vyměnil štětce za fotoaparát, se bývalý student pražské Akademie, údajně i na protest proti režimu, přestal stříhat, mýt a holit, začal chodit v černém roztrhaném oblečení, svět kolem ho
kromě focení naprosto přestal zajímat. Bezděky tak v těžko představitelné izolaci přijal některá východiska českého undergroundu, navíc o své vůli rezignoval nejen na konvence žití
obecně, ale i na výstavy jako takové, a své fotky ukazoval pouze několika
známým.
O to větší péči ovšem Tichý věnoval výrobě originálních fotoaparátů:
tělo z prkének, objektiv z plastikové roury, čočky z plexiskla broušeného
smirkem, zvětšovák z latí, které u domu vytrhl z plotu… Ale byl schopen vyrobit i tak náročnou technickou libůstku, jakou je například teleobjektiv. Tichého senzitivní, jemným erotickým laděním prodchnuté
fotografie, nezřídka přeexponované a nedoostřené, působí mnohem
starším dojmem, než ve skutečnosti jsou – často zažloutlé až zahnědlé,
ohryzané od myší, pobryndané kávou nebo alkoholem a autorem vlastnoručně adjustované do starodávně působících kartonových rámečků.
Fotograf své snímky často pořizuje nahodile zpod svetru – a umí být
rychlý: „... tímto způsobem jsem schopen trefit vlaštovku v letu,“ tvrdí, což by mu mohl ze svých pochybných důvodů závidět nejeden paparazzo. Kyjovský vegetarián tyto bizarní prostředky a primitivní techniku nepoužívá primárně kvůli finanční tísni, vystačil si s naprostým minimem hodným poustevníka, ale z čistě estetických pohnutek. Zvyšuje
jimi vědomě na jedné straně autentičnost a náladotvornost svých momentek, na straně druhé pak odbourává narativnost a dociluje mlhavé
zastřenosti, jež nechává divákovi iluzi tajemství a nedořečenosti, a tím

ho fascinuje. Jako by zároveň takto svérázně protestoval nejen proti
společenským ustálenostem a tehdejším politickým poměrům, ale proti přeceňování technického perfekcionismu v umění a vůbec. V době,
kdy může být fotografem díky digitálním technologiím takřka každý, ale
všichni se zároveň musíme přizpůsobit bezmála totožné technice, ne-li
přímo jednomu a témuž typu fotoaparátu, je tento archaický rukodělný
přístup vzrušující sám o sobě. Tichého výsledek je pak o to jedinečnější
a inspirativnější, oč jedinečnější, sveřepější a především senzitivnější je
jeho tvůrce.
Roku 2006 vyšla ve výtvarném periodiku Art & Antique u příležitosti Tichého brněnské výstavy (první prezentace v jeho vlasti vůbec, rok po celosvětovém úspěchu retrospektivy v curyšské Kunsthalle) recenze s podtitulkem Náhodou slavný fotograf. Autor tohoto sousloví má ale pravdu jen
z poloviny: nebýt totiž Tichého přítele-emigranta Romana Bauxbauma,
který jeho práce představil v devadesátých letech odborníkům ve Švýcarsku, pravděpodobně by byly odsouzeny k zániku; už dokonce autor
sám prý jimi zatápěl v kamnech, dupal po nich a v návalech je ničil. Jenže
k tomu, aby se staly Tichého fotografie proslulými a jejich autor slavným,
je stejně tak nutné, aby co nejintenzivněji probouzely nejjemnější škálu emocí v publiku, od něžnosti až po ty dekadentní –, a tímto potenciálem
artefakty Miroslava Tichého – ač tak anachronicky „vyrobené“ – disponují
v míře, která je v současné fotografii jedinečná. 
Petr Hořejš
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taras kuščynskyj

Venuše. Série fotografií v hlavní roli s Venuší vznikala v první polovině sedmdesátých let. Jako ateliér tu Kuščynskému
sloužila příroda.

pavel mára

v roce 1999 představil svůj cyklus
Madony. Nahé „negativní“ ženy se
skloněnými tvářemi, gesty naznačují, že v náručí drží dítě, ale ve skutečnosti jsou jejich ruce prázdné.

Olomoucký fotograf Miloslav Stibor se
po starších aktech, redukujících tělo pomocí
výřezů a bodového osvětlení do elementárních tvarů, pustil v letech 1968 – 1969 do
cyklu s názvem Patnáct fotografií pro Henryho Millera. Do tmy ponořené a dramaticky nasvícené partie ženských těl působí velmi smyslně.

Svlečení jsou věční,
žena i muž

V té době už také delší dobu fotil své modelky Jan Saudek. Aranžoval je do zdánlivě
nefotogenického prostředí průmyslové Prahy
i před oprýskanou a zvlhlou zeď svého ateliéru. Útlá dívčí těla i kypré tvary, obscénní
postoje i cudná gesta, holčičky i starší dámy
a čas od času i muži se na jeho snímcích promenují jako na divadle, včetně kostýmů a dekorací. „Nahota je ta nejpřirozenější věc na
světě, dělá ženu ženou a muže mužem, bez
ohledu na to, zda dneska, nebo před sto lety.
Svlékám ženu proto, aby byla věčná,“ prohlásil Saudek.
Provokatér a představitel inscenované
fotografie zdůrazňující živočišnost a rozehrávající hru kontrastů si ale na výraznější
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patnáct fotografií

pro Henryho Millera. Tak nazval Miloslav Stibor svůj cyklus do tmy ponořených a dramaticky nasvícených aktů.
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ocenění ve světě musel počkat až do sedmdesátých let.
Ženské půvaby nenechaly spát ani Tarase
Kuščynského. Také vystudovaný architekt,
původem z Podkarpatské Rusi, spojil ženu
s motivem věčnosti, i když trochu jinak:
„Chci vytvářet krásu, chci zobrazovat život.
Jeho nositelkou je žena. Ona je prostředníkem mého sebepoznání, její ruce, vlasy, tvář.
Hledám a čekám na vzácné okamžiky, kdy
v očích ženy je věčnost.“
V osmdesátých letech se začal víc probouzet zájem o mužský akt. Do té doby se mu
v Československu soustavněji věnoval snad
jen Clifford Seidling (pomineme-li Drtikola nebo již zmíněného Saudka). Nazí muži
a chlapci se pak začali objevovat hlavně ve
fotografiích slovenských studentů pražské
FAMU, mezi než patřil i Tono Stano. Ten se
nejprve prezentoval inscenovanými fotografiemi plnými hravosti a dokonce i jistého humoru, později, v devadesátých letech, přešel
k elegantnějším aktům, často akcentujícím
linie, tvary, světlo a stíny, jako by se inspiroval u Františka Drtikola. Příkladem je jeho
snad nejznámější vlnovitá linie ženského
těla s názvem Smysl z roku 1992.

Trocha existencialismu

Vedle záplavy rádoby kvalitních aktů, které po revoluci toužily rychle nasytit hlad po

„zakázaném ovoci“, způsobený cenzurními
zásahy v předcházejících letech, se v devadesátých. letech objevovala i kvalitní fotografická díla. Inscenované snímky jako
by si s nahotou přestaly jen lehkovážně pohrávat, jako tomu často bylo v osmdesátých
letech, ale rozhodly se upoutat pozornost
k existenciálním a filozofickým otázkám.
Takové ponory do hlubin lidské psychiky
nabízí například náchodský rodák Ivan Pinkava se svými nahými androgynními postavami v černobílém provedení. V jeho tvorbě
se objevují biblické a mytologické motivy
a inspirace dekadentní a symbolistickou literaturou. Jeho pečlivě aranžované figury svými gesty a výrazem většinou odkazují k nějakému širšímu významu. Češi si asi nejlépe
vybaví jeho fotografii nahé holohlavé ženy
se vztyčenou paží s názvem Ecco, la Luce!,
která byla tváří Pinkavovy výstavy Heroes
v pražském Rudolfinu před šesti lety.
I pro Pavla Máru je akt prostředkem, jak
se ptát po identitě člověka. Například v cyklu Madony z roku 1999 prostřednictvím jemných negativních zvětšenin v pastelových
tónech vytvořil fotografie nahých madon se
skloněnými tvářemi, které gesty naznačují,
že v náručí drží dítě, ale ve skutečnosti jsou
jejich ruce prázdné.
Poslední dobou se mezi fotografy aktů
stale častěji objevují i ženy. Sára Saudková

čerpá inspiraci v díle svého bývalého partnera Jana Saudka, jiné autorky se ve svých
dílech zabývají genderovými tématy. Michaela Brachtlová nejprve stavěla vedle
sebe detaily těl s rostlinami či mořskými živočichy, později vytvořila jemně ironicky
pojaté konfrontace mužských těl s kožešinami, připomínající motivy tradičních erotických fotografií. Irena Armutidisová a Jolana Havelková fotografují sociologicky
i psychologicky výmluvné portréty nahých
mužů a žen.

Nahota – nesmrtelná
vábnička

„Ještě nedávno se zdálo, že klasický akt je
určitým způsobem archaickou disciplínou.
Proto se u snímků těl kladl důraz spíš na
symbolické a autoreflexivní aspekty než na
estetické hodnoty, jež naopak bývaly a bývají často relativizovány. Přes všechny peripetie je však zřejmé, že nahé tělo i dnes patří k nejfrekventovanějším tématům a motivům fotografie,“ říká teoretik a fotograf
Vladimír Birgus. Že umělecký akt v říši fotografie skutečně není jen chudým příbuzným, dokazuje i účast v naší soutěži amatérských fotografických aktů Základní Instinkt. Nahé tělo zřejmě navždy zůstane pro
umělce magnetem, protože s životem souvisí tak těsně a opravdově, jak jen to jde.  i
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profil

andrea
Andrea, která na serveru Fotopatracka.cz, kde se kontaktují fotografové
a modelky, působí pod roztomile tajemnou přezdívkou Lžička kávová, nechtěla jako jediná z šesti oslovených dívek uvést osobní údaje.

Tělem vyjadřuji
momentální emoce
Jak vás napadlo nechat se fotit na akty?
Vyplynulo to z focení.
Co vašim fotkám říkají rodiče, partner, kolegové nebo spolužáci?
Zbytečně na svůj koníček neupozorňuju. O svých fotkách se bavím pouze s lidmi, kteří se v branži pohybují.
Vyděláváte si focením, nebo jde spíš o koníček? A chcete se stát profesionální
modelkou?
Nevydělávám.
Co se vám na focení aktů líbí nejvíc?
Využívám své tělo pro vyjádření emocí, které v sobě momentálně nosím. Důležité je pro mě porozumění s fotografem a nastolení správné atmosféry. Snažila jsem se vždy zaměřovat se na fotografy, kteří fotili na analog. Mám ráda
atmosféru a vzácnost klasického filmu. Dříve jsem se focení věnovala velmi intenzivně. Díky focení jsem se osamostatnila, cestovala jsem a potkala zajímavé
lidi. Momentálně už z osobních důvodů příliš nefotím. 
i
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akty roku 2010

Ivan Mertl
Up
Nejraději fotím černobílý akt a portrét
s využitím denního světla.
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Martin Valentík bez názvu
Fascinuje mě hlavně old fashion a portrét-akt, ale jsem jen amatér, který fotí pár roků. Tohle jsme fotili začátkem tohoto
roku s modelkou z Fotopátračky. Už jsem s ní dříve fotil, takže všechno probíhalo, jak mělo. Tím, že mě fotografie neživí,
můžu si fotit, co chci a koho chci, tak se cítím free.
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Ondřej
Janů
Simča 2
Dovolená na Korfu.
Foceno na Pentacon Six.

Aleš
Radikovský
bez názvu
Fotografuji s mnoha přestávkami od dětství, kdy jsem začínal s flexaretou a půjčeným
zvětšovákem. Dnes jako většina fotografů používám digitální techniku a z analogových
dob mi zůstala především
slabost pro černobílou fotografii a zrno. K fotografování aktu jsem se dostal vlastně
náhodou, a přesto dnes fotím
téměř výhradně akt. Stejně
jako většina mých aktů i tato fotografie vznikla v atelieru
během jednoho z mých „kamínkových“ období.
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Silvie
Valoušková
bez názvu
Cílem focení s modelkou
Aničkou bylo vytvořit něco tajemného, tmavšího, co se
týče pozadí, ale tak, aby se
dalo využít denní světlo, které je pro mou fotografii charakteristické. Využily jsme
starou chodbu činžovního
domu v Praze, jak jinak než za
plného provozu. Tímto bych
chtěla poděkovat Aničce, že
mi věnovala svůj čas a díky
níž jsem mohla vytvořit jedny z nejcennějších fotek, které mám.
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Ludmila
Foblová
Bělení zubů
Mám ráda absurdní scény. Jestli si divák fotku oblíbí, nebo úplně zavrhne, je to
dobré. Špatné je, když ji přejde bez povšimnutí.

Miloš burkhardt
Z českých luhů a hájů
Někdo řekl, že žena je jako krajina. Nevím, jak
přesně to myslel, ale já to vidím takto.
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Ivan
Mladenov
Lady B.
Tuto fotku hodně lidí považuje
za ateliérovou, ale
není tomu tak. Je
focena před jedním starým větrným mlýnem,
který jsme s přítelkyní zpozorovali
cestou z pláže.
Zbytek fotky zařídilo odpolední
slunce, půjčený
klobouk a přednosti modelky.
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Robert
Demachy:
Ženský akt
zahalený
v modrém
závoji;
autochrom,
1907–1915

foto: robert demachy / bibliotheqe nationale de france female nude draped in a blue veil

Syn bohatého pařížského bankéře Demachy byl jedním z nejvýraznějších představitelů piktoriálního
impresionismu. Často ručně zasahoval do
svých fotografií a s neobyčejnou obratností
dovedl například vyjádřit charakter jemné látky, jako je tomu
i na aktu dívky oděné
pouze do průhledného
závoje.
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Čím je výjimečný?
Demachymu se podařilo vytvořit fotografii
téměř nerozeznatelnou od obrazu, čímž
dokonale prezentuje
tehdy adorovaný směr
piktorialismus.
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historie

deset

aktů,

které musíte znát
text:

Petra Smítalová

Kriminál, ale také velká sláva – v historii
fotografického aktu potkalo jejich tvůrce
všechno možné. Průkopníci šokovali už jen
samotnou nahotou modelek. Jejich následovníci
museli k podobnému efektu použít extravaganci.
Vybrali jsme deset děl, která jsou v historickém
kontextu výjimečná.

Félix-Jacques Moulin:
Akt; kolem 1850

foto: archiv

Zády ležící nahá žena odpočívající na dobovém
sofa byla jedním z prvních fotografických aktů
vůbec. Francouzský fotograf Félix-Jacques Moulin se snažil zobrazit nahé tělo tak, jak to bylo obvyklé v malířství. Když si ale v roce 1849 otevřel
na Montmartru svůj fotografický ateliér, kde vyráběl daguerrotypie většinou čtrnácti až šestnáctiletých dívenek, hned dva roky nato mu byla
živnost zabavena. Za obscénní charakter svých
prací byl na měsíc odsouzen do vězení. Podle archivního záznamu ze soudního jednání „jen vyslovit obscénní názvy těch fotografií by znamenalo dopustit se neslušnosti“.
Čím je výjimečný? Jeho autorem byl jeden z prvních uměleckých fotografů aktů na světě, a tak
logicky vyvolal pohoršení veřejnosti.
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foto: františek drtikol / růžena knotková-boková

historie

František Drtikol: Vlna; 1925

foto: edward weston / centre for creative photography, arizona boart of regents nude

Edward Weston: Akt; 1936

Uměleckoprůmyslového muzea. Myšlenku
na Vlnu zřejmě František Drtikol nosil v hlavě už od konce roku 1914. Tehdy si do svého deníku zaznamenal: „Život je jako vlnovka! Kde vrcholky znázorňují štěstí, radost, prohlubně neštěstí, smutek. Kdyby
člověk měl silnou vůli, musel by si svůj život
uspořádat tak, jako vodorovná čára... A právě to věčné střídání radosti s žalem, to stá-

Americký fotograf dostal svůj
první fotoaparát k šestnáctým
narozeninám, v roce 1902. Začínal fotografovat v parcích
Chicaga a na farmě své tety,
ale k aktům se dostal až po
roce 1927. Svůj nejznámější,
se schoulenou dívkou opírající
se o pokrčené koleno, vytvořil
v roce 1936. Jeho láska, múza
a modelka Charis Wilson, s níž
se seznámil v roce 1934 a kterou zvěčnil i na této fotografii,
vzpomíná na první momenty
života snímku takto: „Edward
nebyl nikdy spokojený se stínem na pravé paži a já nebyla
nikdy spokojená s vlasy pokřivenými sponkami. Ale když
jsem se pak na fotografii dívala,
stejně si nejživěji pamatuju Edwarda s lupou v ruce, kterak
bedlivě zkoumá tisk, aby se
rozhodl, zda mu několik málo
viditelných chloupků na ohanbí nemůže zabránit poslat fotografii poštou.“

Čím je výjimečný? Čistotou pohledu. Bez snahy nutit přírodě stylizaci vidí svým objektivem nahou
ženu takovou, jaká ve své podstatě je.
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lé vyrovnávání sil, to právě činí život tak interesantním... Je-li na jedné straně světlo, musí být na druhé straně stín – a čím silnější stín, tím víc světlo vynikne.“
Čím je výjimečný? Snad vším. Novátorskou
kompozicí, prací s liniemi, myšlenkou paralely vlna-žena-život a koneckonců i cenou,
za kterou se draží v aukcích.

helmut newton:
Sie kommen (naked); 1981

Fotografie se objevila na titulní straně francouzského magazínu Vogue v listopadu roku
1981. Navzdory tomu, že na ní vidíme ženy
nahé, nepůsobí zranitelně, ale právě naopak.
Díky svému výrazu a postojům vzbuzují respekt. Jsou sebevědomé, arogantní a možná až nebezpěčné. Snímek je součástí diptychu – druhá fotografie s názvem Sie kommen (dressed) je stejná, pouze modelky jsou
oblečené. Vznik dvojdílné série „nahé – oblečené“ podle samotného Helmuta Newtona
provázely velké technické problémy: „Mezi focením obou verzí byl značný časový odstup a já
sváděl boj o to, aby na obou snímcích byly modelky zachyceny v naprosto stejném pohybu.
Dokázal jsem to s pomocí mnoha polaroidů.“
Čím je výjimečná?
V diptychu jde o jednu z nejvýstižnějších
erotických metafor na téma „změna ženské image“.
Jednoduchými prostředky je tu zachycena ztepilá krása i dominance ženy
zároveň.
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foto: man ray / adagp

Drtikolova slavná Vlna byla na letošním
galerijním veletrhu Art Basel prodána za
400 tisíc eur (cca devět milionů 900 tisíc korun). Tento unikátní snímek galerista Rudolf
Kicken v minulosti už jednou prodal. Pak se
mu ho podařilo získat zpět a na Art Basel ho
znovu nabídl za rekordní částku. Na světě je
známo celkem pět zvětšenin této fotografie,
vyskytují se například ve sbírce pražského

Man Ray:
The Violin
of Ingres; 1924
Ačkoli byl Man Ray Američan, celých devatenáct let
strávil v Paříži. Právě tam
se stal uznávaným „básníkem temné komory“,
jak ho nazýval Jean Cocteau. Na většině jeho slavných snímků z dvacátých
let, stejně jako na téhle,
je tvář či tělo „královny
Montparnassu“ – Kiki (Alice Ernestine Prin). S modelkou pařížských umělců
se Ray seznámil krátce po
příjezdu do Paříže a Kiki
pak téměř celé desetiletí
byla hvězdou jeho fotografií, experimentálních
filmů i inspirátorkou mnohých maleb.

foto: man ray / adagp

Čím je výjimečný? Především vtipem. Kresbou
otvorů ve tvaru „f“ ,běžně zdobících hudební nástroj, dodal Man Ray jinak
klasickému aktu humor
a navíc si vymyslel název Le Violon d’´Ingres, což
je francouzský idiom pro
označení hobby. Chce tím
naznačit, že zatímco hra
na housle byla koníčkem
francouzského malíře
J. A. D. Ingresa, jehož akty
se inspiroval, jeho zálibou
je zase modelka Kiki.
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foto: jan saudek / saudek.com spol s. r. o.

historie

Jan Saudek: Sbohem Jane!; 1994
Jen málokterý český fotograf vzbuzuje takové emoce jako Jan Saudek.
Jedni ho nenávidí, druzí bezmezně
obdivují. Fotografie s dívkou v černobílých podkolenkách mířící proti
sobě revolverem dala název
i Saudkově výstavě v Obecním domě
v roce 1998. Byla deklarována jako
poslední a navštívilo ji rekordních
75 tisíc lidí. Výtěžek z prodeje fotografií (přes sedm milionů korun)
šel na dobročinné účely. Velmi subtilní dívenku jménem Simona přivedl
v roce 1994 do Saudkova ateliéru fotograf Josef Louda: „Simona byla vel-

90

mi příjemná dívka, striptérka, která tancovala v Itálii. Díky tomu neměla stud a uměla krásně pózovat.
Fotil jsem ji také a ona se mi pak svěřila, že by velmi stála o fotografii od
Saudka. Tak jsem ji k němu dovedl
a odešel jsem. Jan je známý tím, že si
své fotografie dopředu kreslí a i stylizace trvá dlouho, ale samotné focení je pak velmi krátké. Možná právě
to způsobilo, že Simona má na snímku vidět ještě otlačky od kalhotek.
Podle mě to ale na tu fotografii patří. Jde přece o sebevraždu, ta ženská nečeká, až jí zmizí otlačky – pro-

stě sbohem a prásk. Můžu ještě prozradit, že ten revolver patřil Janovu
bratrovi Kájovi. Saudek fotku s tímtéž
motivem nafotil ještě několikrát i s jinými modelkami, ale žádná už nebyla
tak slavná. O Simoně vím, že se nakonec provdala do Itálie.“
Čím je výjimečný? Dal název celé výstavě a je koncentrací téměř všech
znaků typických pro Saudkovu tvorbu: je kolorovaný, stylizovaný, provokuje a staví na kontrastech – mladá žena versus stará zeď, sex versus smrt.
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panasonic

Robert
Mapplethorpe:
Ajito; 1981

Herb
Ritts:
Stephanie,
Cindy,
Christy,
Tatjana,
Naomi;
1989

Annie
Leibovitz:
More
Demi Moore;
1991

Americký fotograf a vizuální umělec byl
známý svými vysoce stylizovanými černobílými fotografiemi a mužskými akty. Od
roku 1972 žil v dlouhodobém vztahu s kurátorem Samem Wagstaffem, který se stal
jeho učitelem i milencem. Mapplethorpe
zemřel ve čtyřiceti dvou letech na následky
onemocnění AIDS. Jeho homoerotické
a především BDSM akty vzbuzovaly značné kontroverze. Rád fotil akty černých
mužů, byl fascinován jejich vypracovanými
těly. Jeho fotografie ze série Ajito, s nahým svalnatým černochem sedícím v různých pózách na podstavci, připomínají klasické sochy.

Herba Rittse z Los Angeles proslavily především černobílé ženské i mužské akty ve
stylu glamour. Pracoval snad pro všechny
prestižní módní magazíny. Pro jeden z nich
– Elle – nafotil v roce 1989 i slavnou pětici
nahých supermodelek. Stephanie Seymour,
Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz i Naomi Campbell se v době vzniku snímku blížily k vrcholu své kariéry. Jedenadvacetiletá Stephanie se záhy objevila
v časopise Playboy, Cindy Crawford už měla
tuhle zkušenost za sebou v roce 1988 a dvacetiletá Christy Turlington měla v té době
exkluzivní smlouvu s Calvinem Kleinem.
Tatjana Patitz, která vyrůstala ve Švédsku,
byla tehdy z exkluzivní pětky asi nejméně
známá a Naomi zase nejmladší, bylo jí pouhých devatenáct.

Fotka nahé Demi Moore v sedmém měsíci
těhotenství se objevila na obálce magazínu
Vanity Fair v srpnu 1991. Vyvolala značné
kontroverze a měla i nemalý společenský
dopad. Z těhotenských fotografií se vytvořil
módní trend a odstartoval vzkvétající obchod.
Fotografie je jednou z nejoceňovanějších
obálek časopisů všech dob a údajně se jí podařilo zvýšit náklad časopisu z 800 tisíc na
milion výtisků. Fotka byla několikrát parodována – například v reklamě na svůj film
ji použil i herec Leslie Nielsen, jehož hlava byla fotomontáží spojena s tělem těhotné
modelky ve stejné póze. To vedlo v roce 1998
k soudnímu procesu Leibovitz versus Paramount Pictures, který ale fotografka nevyhrála.

Čím je výjimečný? Už jen tím, že jde
o mužský, nikoli ženský akt, které v dějinách fotografie převažují. Je to také jeden
z nejznámějších uměleckých aktů, jehož
objektem je černoch.

Čím je výjimečný? Jako snad jediný snímek
své doby zachycuje pět nejznámějších světových top modelek pohromadě nahých.

Čím je výjimečný? Originálním a odvážným
nápadem, který překročil společenské tabu
a odstartoval módní vlnu těhotenských fotografií.
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akty roku 2010

Petr Kozlík
Alice nudes
Hlavní vzpomínka na tuto fotku je spojena
především s počasím. Na starém opuštěném statku v Brodech u Podbořan bylo
v prostoru, kde se dříve zřejmě sušilo
seno, neuvěřitelné horko. S modelkou Alicí jsme byli rádi, že jsme focení ve zdraví přežili. Pár slov o mně: S fotografií jsem
začal v roce 2003 společně se svým bratrem. Začínali jsme s analogovou zrcadlovkou Canon T90. Fotografie jsme si
dlouhou dobu vyvolávali sami. Za pár let
jsme přešli na analogový středoformát
Mamiya a v současnosti fotografujeme na
full frame zrcadlovku Canon 5D s jediným
objektivem 24-70/2.8 USM.
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Václav Adam
Joan of Arc
Jedna z mých zásadních. Nedařilo se mi,
týden jsem marně hledal nápad a čas
v Portugalsku se krátil. Našel jsem spálený porost, půl hodiny se kolem něj válel
a hledal... Přišla Kačenka, vstoupila do porostu, a já viděl Johanku z Arku. A pak už
to šlo. Zlomilo se to.

Petr Žižák
Spider Woman
Fotka vznikla ve sklepě domu, kde bydlím. První focení tam byla spíše z nouze
ctnost, ale výsledky se mi celkem zalíbily,
takže v současné době ve „sklepním“ fotografování pokračuji.
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Jan Černý
Figurine
bez komentáře
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Petr
Žižák
Kamasutra
Další z mých sklepních fotek s modelkou Terezou

Zuzana Čalounová
Ann
Snímek vznikl tak, že jsme šli s Aničkou a s Arturem na Hvězdu do lesíka a fotili ji
s Arturem na střídačku. Já už nevěděla, co s ní, protože ona nechtěla fotit ani trochu oblečená, a já s akty nemám vlastně žádné zkušenosti. Tak jsem ji zamotala do
vlasů delší větev a říkám: „Aničko, pojď sem, tady do toho polosluníčka polostínu,“
Anička koukla do kamery, dvakrát to cvaklo, já se podívala na displej a říkám: „Hm,
to ne...“ Nakonec ale jo. Tahle fotka je jedna z těch dvou „cvaků“.
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Martina
Lišková
Waris
bez komentáře

Jiří Dvořák
Siesta en la sabana
Sluncem dozlatova rozzářená
tráva. Co víc by si mohl fotograf
přát? Snad jen krásnou modelku… A to se mi splnilo.
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Lukáš Legierski
Na náspu
Myšlenka na vznik téhle fotky vznikla při
mé dlouhé cestě vlakem. Při sledování
krajiny přicházejí nápady samy a stačí si
je jen poznamenat. K téhle fotce mě přivedl pohled na betonový násep podél kolejí. Pak už bylo jen důležité najít dostatečně velký prostor s protisvahem, aby
snímek nebyl z podhledu. Fotka byla pořízena těsně před bouřkou.
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Norbert Mikš
Hra na schovku
Focením se zabývám od dvanácti
let, fotím vše, nejraději přírodu
a v posledním období se pokouším
o portrét, akt a módu.

Karolína Ryvolová bez názvu
Fotografie vznikla naprosto neplánovaně, při cestě z jedné oslavy. Měla jsem zrovna při ruce fotoaparát a napadlo mě, že na tak krásném (a frekventovaném) místě, jako je Piaristické náměstí, by byl
hřích neudělat alespoň pár provokativních fotografií. Modelka-kamarádka naštěstí rozhodně není
stydlivá, tudíž mi na pár fotografií ochotně zapózovala. Je mi dvaadvacet let a právě jsem začala studovat fotografii pod vedením pana Vojtěchovského a pana Beneše na Orange factory.

Michaela
Kročáková
Autoportrét
Zajímám se převážně o reportážní, ale i výtvarnou fotografii. Cestovala jsem
do Rumunska a Albánie
za účelem vytvoření sociálních i emočních snímků. Žiju v Lomnici nad Lužnicí a chystám se věnovat
cestování a fotografování
na plný úvazek jako fotoreportér na volné noze.
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akty roku 2010

A

tyto fotografie jsou poctou utiskované
menšině ve světě aktu. muži většinou
fotí ženy. samozřejmě. a ženy? ty fotí
také ženy. čest všem, kteří dokáží jít
proti proudu a krásu naleznou
i v mužské nahotě.

ch, ti muži

Jan Homola
Obejmeš anděla
Nerad své fotky doplňuji textovým popisem, měly
by promlouvat samy. Autoportrét Obejmeš anděla
je pro mne mnohoznačným symbolem ztráty, konce,
očištění a začátku. Je jeho vyzněním zoufalý obraz sebevraždy, nebo naopak konejšivě nadějné spojení s andělem, který rozevírá křídla, aby se ujal jedné ztracené
duše? Interpretaci nechávám na divákovi.
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Robert
Zauer
Akt 5
Jde o součást
studie proměn světla a stínu na modelově
těle, která je zároveň mou vůbec
první sérií mužských aktů v životě. Jde o sken
z kinofilmu. Myslím si, že klasické
materiály mají
ve fotografickém
aktu nezastupitelné místo.
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Bára Alex
Kašparová
Růžový pokoj
Sérii Tři pokoje, jíž je tato fotka součástí, spojuje
snové pojetí, kde je ve značné míře zastoupena
i absurdita. Něčí oči mohou spatřit dlouhovlasou
dívku ve svém pokoji vymalovaném na růžovo, mohou tuto dívku uvidět ležet i v pokoji dalším a nakonec mohou pohlédnout na naturálnější záběr,
díky kterému jsou zcela vyvedeny z omylu. Tato
série je reakcí na nekonečné množství ženských
aktů, u kterých divák už ani neočekává, že by nemusely být tak úplně ženské…
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Jarmila Fiřtová Hasová
bez názvu
Jak vznikla tahle fotka? Prostě jsem měla k dispozici
krásně tvarovaného muže a velký míč. Stačilo pak jen
trochu jeho odvahy a nastavení světel. Fotografuji skoro pět let, je to můj velký koníček, snažím se zachytit
krásu lidského těla, jak jen to je možné.

Filip Petrák
Krabí symetrie
Byl jsem adjunktem na Lesní správě v Litvínově, pak nějaký čas bez zaměstnání, jsem fotograf samouk
amatér, fotím pět let. Nejraději pozoruji a fotografuji zvěř, srdeční záležitostí jsou pro mě vlci. Tato fotka vznikla v rašeliništi v Krušných horách. Objevil jsem nádherné syrové místo a chtěl na něm fotografovat
nahé ženské tělo. Kamarádka nemohla, ale mně to nedalo a vydal jsem se tam sám. Tak vznikl tento
autoportrét. Kdyby šel někdo okolo, asi by se pobavil vyhlídkou na nahého blázna pobíhajícího mezi fotoaparátem a rozpadajícími se kmeny stromů.
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tereza
dotlačilová
* 10. června 1992 v Praze

Pózuji ráda,
klidně na veřejnosti
Kdy a kdo vás poprvé fotil nahou?
Přítel, seznámili jsme se na focení.
Jak vás napadlo nechat se fotit na akty?
Protože ani přítel, ani rodina neměli nic proti, netrvalo dlouho, a nechala jsem se focením strhnout. Nejdříve jsem dělala portréty a „oblečené“ fotky, až pak akty. Ty mě
baví asi nejvíc, i když vím, že to asi spousta lidí nechápe.
Co vašim fotkám říkají rodiče, partner, kolegové nebo spolužáci?
Partner mě do toho navezl, polovinu fotek, včetně aktů, mám od něj. Maminka
a vlastně celá rodina to berou s nadhledem, někdy se tím dokonce i chlubí. Myslím,
že spolužáci to moc neřeší, jen párkrát učitelé prohodili poznámku, když si fotky
všimli v nějakém časopisu, ale ve svém blízkém okolí jsem se nikdy nesetkala s vyloženě negativní reakcí.
Vyděláváte si focením, nebo jde spíš o koníček? A chcete se stát profesionální modelkou?
Honorářům se samozřejmě nebráním, ale často se to nestává. Fotograf i modelka si
nejvíc užijí focení jako kamarádi, peníze pak jdou stranou. Kariéra profesionálky je
lákavá, ale nemohu si být jistá tím, že by mi taková práce vyhovovala a jestli bych
ji zvládla.
Co se vám na focení aktů líbí nejvíc?
Asi ta volnost, někdy přirozenost i jednoduchost. Nejvíc mě baví focení venku, klidně i na veřejnosti – ráda sleduji reakce okolí. 
i
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akty roku 2010

Lukáš
Hanusek
Dream
Ženské tělo má
nezaměnitelnou
krásu a jemnost, a tak k fotografii aktu přistupuji s velkým
respektem.
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Karel Vepřík
Circulation of Shadows
– Stanislava
V portrétech se snažím zachytit
přirozenost a podstatu fotografované osoby.
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Tomáš Raszka
Toilet Story
Především se nepovažuji za
uměleckého fotografa, moje
cesta vede spíš ke komerci,
i když občas mám potřebu vyjádřit sám sebe. Focení mě baví
a naplňuje, jako když dáte miminu dudlík.

Jiří Římánek
Běžím
Byl krásný teplý srpnový den,
procházeli jsme se liduprázdnou
srpnovou venkovskou krajinou
a potkali jsme válcovité balíky
sena. „Svlíkni se a skákej,“ řekl
jsem kamarádce a ona poslechla.
Mám rád fotky v pohybu focené
delším časem. Fotil jsem z podhledu proti obloze a stromům
v pozadí. Nebe bylo krásně tmavomodré s bílými šmouhami obláčků, ale fotka vypadala přece jen
líp jako černobílá.
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Jozef Krajčo
Chuť světla
Fotím posledních osm let, co
se mi narodila dcerka. Pracuju
jako středoškolský učitel přírodovědných předmětů, takže je
to pro mě i takový úlet. Tohle je
letošní fotka z mého prvního focení aktů. Chtěl jsem si to vyzkoušet…

Petr Doubrava
Skútrakt
Modelku Marcelu jsem fotil v areálu
bývalých kasáren v Pardubicích, a to
na různé způsoby. S přibývajícím
pozdním odpolednem a odpadávajícím oblečením nastala „zlatá hodinka“, kdy jsem příjemné světlo navíc zdůraznil plexisklovým
štítem skútru značky Tatran
z roku 1966. S tímto veteránem jsme na světě stejně
dlouho. Fotím téměř vše, od
sportu, zátiší, koncerty, reportáže až po ženy, teď se
ale zaměřuji hlavně na
retrostyl, v němž spojuji focení se zálibou
ve staré časy a letité
předměty.
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Robert
Majer
Hany
Fotografie vznikla na jaře 2010
při krátké portrétní session
s modelkou ve
studiu.
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Ludmila Foblová
Mermaid
I když své fotografie předem připravuji, mám ráda půvab nedokonalosti,
dokonalé fotky klamou.
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Květoslav
Vršovský
bez názvu
Ze všech her je ta na fotografa mou nejoblíbenější.
Každá fotografie má svůj
příběh, ale jsou to mé příběhy. Budu rád, nalezne-li
v nich někdo i ty své. Nejlepší fotky jsou ty, které si
každý nosíme ve své hlavě, a někdy mě až děsí, co se
objevuje v té mé.
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Jiří Růžek
Yessir
V roce 2004 jsem narazil na charismatickou modelku jménem
Kati Rudlová. Než došlo k naší spolupráci, uběhlo šest a půl
roku, ale to čekání stálo za to.

Petr Sládek
Na kozím vršku
Jelikož se z nedostatku času nedostanu na hory, tak prostě
hory musí ke mně. Na modelku jsem naaranžoval lyžařský
vlek s lyžaři, celé to posypal bramborovým škrobem a pak už
stačilo jen zmáčknout spoušť.

Instinkt FotoExtra 2010

112-119_FOTKY.indd 119

119

28.11.2010 21:16:14

profil

vicki
dmitrieva
* 24. února 1985 v Grozném, Čečensko

Modelka z vybombardovaného města
V dětství prožila válku. Venku se střílelo, hroutily se
domy a ona stála doma před zrcadlem – toužila být 
modelkou. Svůj sen si Viktorija Dmitrieva plní i před objektivy
českých fotografů.

Jak jste se k focení dostala?
V devatenácti jsem měla krizi.
Chtěla jsem udělat něco – oholit si
hlavu, přebarvit vlasy nebo se nechat potetovat. Zakřičet do světa.
Bavila jsem se o tom s kamarádem
psychoanalytikem. A on se mě zeptal: „O čem jsi snila, když jsi byla
malá? Jaký byl tvůj první velký
sen?“ A já mu povídám, že jsem
byla taková malá holčička s velkýma očima, která se pořád natřásala před zrcadlem. I kamarádky
moji mámy se mi smály, zdálo se
jim to až nenormální. Toužila jsem
být modelka, ale rodiče mi řekli,
že modeling není pro chytré holky,
chtěli, abych byla advokátka, inženýrka nebo doktorka.
A co vy?
Později jsem pochopila, že nemám
dostatečnou výšku na modelku
a že jsem příliš výrazná v obličeji.
Tu myšlenku jsem potom pustila
z hlavy. Ale kamarád mi řekl: Tak

120

to zkus jako fotomodelka! Jestli
to byl tvůj dětský sen, měla bys to
vyzkoušet. Abys poznala, jestli se
v tom můžeš seberealizovat. Každý člověk by si měl vyzkoušet to,
o čem jako dítě snil.

mi své fotky a zeptal se mě, jestli jsem ochotná fotit tohle. Vysvětlil mi, že fotí na hasselblad a dva
objektivy, že je to střední formát.
Film, nikoli digitál. A pak jsme nafotili první sérii.

A vy jste na něj dala. Jak jste začala?
Na jednom ruském fotoserveru
jsem si vybrala několik fotografů.
Líbily se mi jejich práce a napsala
jsem jim. Ozvala se mi jedna fotografka a požádala mě, abych jí
poslala nějaké fotky. Ale neměla
jsem žádné profesionální snímky, odeslala jsem jí obyčejné fotky
– postavu v plavkách a také portrét.
A ona mi odpověděla, že to mám
zkusit u Amelkoviche.  

Jaké to bylo poprvé?
Absolutně jsem nevěděla, co a jak
mám dělat. Taky jsem se trošku styděla. Ale když jsem se začala svlékat a viděla jsem, že se na mě dívá
jako na skříň, že na mě nekouká
jako na ženu, ale na objekt, uklidnila jsem se. Byla to improvizace
a napoprvé vzniklo asi šestnáct
obrázků. Amelkovich je výborný,
hraje si úžasně se světlem a každá
žena je na jeho fotkách krásná.

Váš první fotograf byl Igor Amelkovich?
Ano. Je to hodně známý ruský fotograf, který fotí jen akty. Když
jsem za ním poprvé přišla, ukázal

Jaké bylo vaše dětství v Čečensku?
Hodně poznamenané válkou?
Máma se mě snažila povzbudit, říkala, že všechno bude zase v pořádku. Že se nikomu nic nestane,
a když, tak všem najednou. Válka ™
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profil
mě nestresovala, prostě se mě netýkala. Když byla otevřená škola,
chodila jsem tam. Pamatuju si, jak
jsem jednou přišla a ve zdi a taky
v podlaze byla díra. Když jsme se
učili, koukali jsme na spolužáky
v patře pod námi.

Rodiče věděli, že to jen tak neskončí. Měla jsem nemocnou babičku, měla cukrovku, amputovali
jí nohu. Rodiče chtěli, abych vystudovala. Bylo mi jedenáct, když
jsme odešli do ruského Čeljabinsku.

Popisujete to úplně v klidu. Žádný
stres, trauma? Dá se i za války prožít harmonické dětství?
Mám na dětství krásné vzpomínky. Moc se mi líbilo. Jako dítě neřešíte, že to všechno může být i jinak. Žila jsem na Kavkaze, hodně jsme cestovali. Prázdniny jsem
trávila na moři. Blízko jsme měli
Kaspické moře, ale jezdili jsme
i k Černému.

Kde pracovali rodiče?
Máma byla kadeřnice a táta naftař,
kontroloval vrty.

Válka vás opravdu nijak nezasáhla,
nepoznamenala?
Maminku dvakrát minula kulka.
Nad hlavou a jednou jí prostřelila
kabát, naštěstí ji netrefila.Viděla
jsem v sousedství rozstřílené baráky, jak postřelili tátu kamarádky
a jak ho pak odnášeli pryč... Ale
máma mě připravila na to, že se to
stává, tak to je a já jsem se s tím
smířila. Neměla jsem extrémní
strach.
Přesto jste z Grozného ke konci
první války odjeli...

„
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Jak jste se dostala do Česka?
Měla jsem několik nabídek na focení. Jedna byla na delší dobu a zalíbilo se mi tady.
Pracujete jako ekonomka?
Přijela jsem do Česka v období
krize a bylo velmi složité si najít
práci. Navíc jsem neuměla dobře česky. Teď dělám fotomodelku
a občas hlídám děti.
Fotíte jen akty?
Zatím jsem nedostala nabídku od
fotografů, kteří dělají módu.

Co vašim fotkám říkají přátelé?
Ze začátku byli překvapeni, nevěřili, že jsem to já. Jinak se jim
fotky líbí.
Jste velmi štíhlá, držíte diety?
Mám to od přírody. Chodím ale
cvičit, začala jsem dělat capoeiru (afro-brazilské bojové umění – pozn. red.). Jinak jím hodně
ovoce, zeleniny, méně masa a tučných jídel. Odmalička jsem jedla
zdravě. V dětství na Kavkaze jsem
byla zvyklá na hodně ryb, černý
kaviár, fíky, mandarinky...
Co se vám na focení líbí nejvíc?
Výsledek. Fotografové, které jsem
poznala, jsou velmi tvůrčí a zajímaví, a navíc jsou to fajn lidi. i

„
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Naplnila jste nakonec sen svých rodičů, vystudovala jste?
Vysokou školu ekonomickou
s červeným diplomem.

Jak často fotíte?
Tři čtyři focení týdně.

Viděla jsem
v sousedství rozstřílené baráky, jak postřelili tátu
od kamarádky
a jak ho pak odnášeli pryč... Ale
máma mě připravila na to, že se
to stává, tak
to je a já jsem se
s tím smířila.
Neměla jsem extrémní strach.
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Jaký byl váš vztah s mámou?
Byly jsme velké kamarádky, vždycky jsem s ní mohla všechno probrat, ale před devíti lety zemřela.

Profily modelek připravila
Karolína Lišková
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Jakub Tichý
Vzlet

akty roku 2010

Fotografie vznikla jednoho
červnového podvečera, kdy se
v Českém středohoří, na kopci Číčov, schylovalo k bouřce.
Zvedal se vítr a společně s ním
vzlétla i Zuzka. K expozici jsem
použil manuální režim a scénu
dosvítil dálkově řízeným externím bleskem. Na závěr jsem
zvolil čtvercový formát, do něhož často rád komponuji.

Lukáš Dvořák Kačenka
Tato fotografie vznikla naprosto spontánně na žádost modelky. Byli jsme v Benátkách
fotit kalendář pro klienta a jednoho večera mně Kačenka řekla, že chce, abych ji tady
vyfotil. Tak se stalo.

Pavel Kunc V davu
Nejraději fotím inscenovanou fotku, bohužel ne vždy je možno mít na snímku přesně to, co
si žádám, a tak někdy používám k úpravě a doladění atmosféry Photoshop.
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Marián Jurčík
Smäd po živote
Fotka je nadčasový estetický akt. Jsou tu protipóly
– uschlý strom (žízeň) na zamrzlém jezeře a nahá modelka, která představuje život. Fotografovali jsme
v únoru. Byly to drsné podmínky, ale počasí vyšlo nádherně.
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Boris
Guljajev
Čepice
Fotky by se neměly moc okecávat. Buď to
v nich je a řeknou
to samy, nebo to
tam není a žádné
okecávání tomu
nepomůže.

Instinkt FotoExtra 2010

124-135_FOTKY.indd 127

127

28.11.2010 21:28:40

Jiří Růžek
Sovetskoe Igristoe
Annu jsem fotografoval přesně
rok a tato fotografie z 24. 1. 2010
byla oslavou tohoto výročí.
Fotili jsme jen tento snímek
a trvalo to asi minutu, než do
sebe, nebo spíš na sebe, vylila
celou lahev sektu. Ve vteřině se
dusila explodujícími bublinkami
a pálily ji oči, ale roli nezřízené
slasti zahrála skvěle. Zalomený
proud vznikl pohybem ruky.
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Eliška
Kyselková
Adam a Eva
Tato fotografie je součástí
souboru Inceptio (2010), ve
kterém jsem hledala různé
zajímavé typy lidí a vytvářela
z nich páry, jak mohli asi vypadat Adam a Eva. Chtěla
jsem docílit různých pohledů
na prvního muže a ženu, zamyslet se nad stereotypními
představami o nich.
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Květoslav
Vršovský
bez názvu
Ze všech her je ta na fotografa
mou nejoblíbenější. Každá fotografie má svůj příběh, ale jsou to
mé příběhy. Budu rád, nalezne-li
v nich někdo i ty své. Nejlepší
fotky jsou ty, které si každý nosíme ve své hlavě, a někdy mě až
děsí, co se objevuje v té mé.
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lukáš legierski
93 metrů nad Prahou
bez komentáře
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v soutěži Základní Instinkt

jan homola
Vrásky upřímnosti
bez komentáře

Kristýna Moješčíková Sweet
V posledních letech jsem tolikrát vystřídala podnájmy,
až mě napadlo, že bych
mohla své „domovy“ nafotit, a zdokumentovat tak
kus svého kočovného života.
Začala vznikat série Home
sweet Homes (Sladké domovy). A jelikož se autoportrétům věnuji už delší dobu,
bylo mi hned jasné, jak celou rozrůstající se sérii pojmout. V sérii jsou místa,
kde jsem bydlela, jako třeba
můj starý pokoj v domě, kde
jsem vyrůstala, nebo ložnice
v bytě mého přítele. Jsou to
místa, ke kterým jsem si vytvořila jistý vztah a váží mě
k nim vzpomínky. Od focení
fotky Sweet jsem vážně začala uvažovat o koupi dálkové bezdrátové spouště,
neboť nacpat se za čelo postele během pár vteřin na
samospoušť nebylo nic jednoduchého.Ostatně viz odřený hrudník...
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CEWE FOTOKNIHA
luxusní balení zážitků a emocí

Nejoblíbenější
fotokniha v Evropě
Knihu si sami sestavíte z vašich fotograﬁí,
naskenovaných nebo stažených obrázků
a vlastních textů. Program na přípravu CEWE
FOTOKNIHY je zdarma. Ideální a velice
oblíbený dárek. Již od 179,-Kč.

2.000 originálních knih pro vaši inspiraci
na www.cewe-fotokniha.cz. Každá kniha
je nabitá zážitky a emocemi, každá kniha je jiná!

Objednávky online, v prodejnách FOTOLAB.cz nebo ve speciálním
programu, který je ke stažení ZDARMA na www.fotolab.cz

rozhovor

Asi ve vás vyvolávalo nějaké představy.
Nevím. Jedno je pravda, když o mně paní
Zemanová natočila do televize Třináctou
komnatu, tak dala dohromady moje módní
fotky s fotkami babičky. A ony všechny vypadaly podobně.
Takže se k ní asi podvědomě vracíte. Co vám
babička nejčastěji vyprávěla?
Ona vždycky povídala celé story, že třeba přišla nějaká paní Vágnerová a řekla:
„Koukněte, co jsem koupila.“ A babička na
to: „No tak, drahá moje, jestli si myslíte, že
tohle je hezký, tak vy jste hezký věci neviděla. To když korunovali Františka Ferdinanda, to jste měla vidět. Tenkrát ty sloni měli
diamanty na hlavách. A co teprve měli na
sobě lidi. Teď máte jenom bižu.“ No, a takhle to šlo dál. Příběhy ze života.
Měli jste doma nějaké obrazy?
Ne. Nic jsme neměli, protože babička říkala, že ten dům, kde bydleli celá ta léta a kde
se ona narodila, vybombardovali. Nic nezbylo. Ani nic jiného kulturního v Nových
Zámcích nebylo. Ale chodil jsem hodně do
kina, protože jsem měl rád film. Pamatuju si
ty první filmy Viscontiho, Rocco a jeho bratři a já nevím jaké ještě. Italské filmy dávali
hodně, všechno od Felliniho a tak.
Jak se ve vaší rodině mluvilo? Slovensky,
nebo maďarsky?
Maďarsky. Celá rodina byla maďarská. Nejenom Nové Zámky, ale všechno kolem bylo
maďarské. Vždyť Bratislava byla korunovačním městem v Rakousku-Uhersku. Až
po půlku Slovenska to byly Uhry.
Ostatně, vaše příjmení Vano asi taky nebude
moc slovanské. Kde se vzalo?
Nevím, z maďarštiny asi ne. Jako děti jsme
se někdy hádali, kdo odkud jsme, a nějaký
Stano mi říkal, že jsem Maďar. Přišel jsem
to říct babičce a ona na to: „Řekni Stanovi, že všichni jste Turci.“ A tím to skončilo.
My jsme nevěděli, co povídá. Ale pak jsem
v historii našel, že Turci okupovali Uhry sto
padesát let. A teď těžko říct, kdo je kdo na
tom území.
Jak jste se cítil? Spíš jako maďarský Slovák,
nebo Čechoslovák?
Necítil jsem se nijak. To se mě ptala teď nějaká paní ze Slovenska, že by se mnou chtěla napsat článek a že prý ví, že se cítím být
Maďarem. Říkám jí: „Víte, jak jedině se cítím? Unaveně, voláte mi totiž v osm hodin
ráno.“ Nikdy jsem to neměl tak, že bych
se probudil a řekl si: „Hurá! Cítím se jako
Maďar. Hurá, jsem teplej.“ Buď mám hlad,
nebo jsem nadrženej, to jsou mé pocity, ale
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cítit se jako Maďar? Nebo Slovák? Copak
vy se cítíte jako Čech?
V tuhle konkrétní chvíli je mi to jedno, spíš
mám nějaký vztah k české historii, kultuře,
zajímají mě víc kořeny téhle země než kterékoli jiné, protože jsem se v ní narodil.
To mě nikdy nezajímalo. Já jsem se zajímal
o sebe.
V jakém smyslu?
Nezajímali mě zkrátka jiní lidé. Ani teď mě
nazajímají jiní fotografové. Často mi volají,
abych šel do nějaké poroty hodnotit fotky.
Ale mně je to vlastě jedno, jak kdo fotí. Záleží mi na tom, jak fotím já. A když něco hledám, tak vždycky aby to bylo dobré pro mě.
Takže pro mě vůbec není důležité, co mám
napsané na papíru, jestli jsem Maďar, nebo
Slovák.
Na papíru máte americké občanství, ne?
Jo. A slovenské jsem nikdy neměl. Kdysi
československé, národnost maďarská. Možná kdybych se narodil pod Tatrami, tak bych
se cítil jako Slovák. A mamina mě taky dala
do slovenských škol, protože říkala, že teď
to vypadá, že to takhle nějaký čas bude - tak
se naučíš aspoň slovensky. A taky babička
vždycky tvrdila, že je důležité umět jazyk

„

národa, který tě obsadil. Říkala mi, že za
války i mezi Židy, kdo uměl německy, ten
přežil.
Rozhodně to měl o něco snadnější, ale do
plynu šli nakonec stejně všichni...
Jasně, ale v těch Nových Zámcích byli takoví, kteří přežili. Němci si mysleli, že to
bude takhle navěky, tak ty, co uměli německy, prostě na nějaký čas zaměstnali. Ostatní
odvezli rovnou do Polska nebo kam do plynu. A tak proto mi babička říkala, že musím
s těmi Slováky do školy. Že teď jsou to Slováci, kdo nás obsadili.
Asi jste opravdu moc k vlasti netíhnul, sotva jste dospěl, utekl jste. A pořádně daleko,
do Ameriky.
Až tam jsem ale nechtěl. Šel jsem tam, protože jsem musel. Původně jsem chtěl do Itálie, ale to nebylo tak, že sis šel, kam jsi chtěl.
Vybrali ti nějaké země, třeba Austrálii, Německo, Kanadu. Do Německa jsem nechtěl,
protože ve škole nás o té zemi krmili hrůzami a já jsem propadnul z němčiny. Takže
jsem chtěl nejdřív do Austrálie. Ale pak z toho byla Amerika.
Proč jste vlastně tenkrát v roce 1967 utíkal?
To bylo ještě před srpnovou okupací následujícícho roku.
Asi hlavně před vojnou. Už jsem byl odvedený, sedmého prosince jsem měl narukovat
a pátého jsem s kamarádem a kamarádkou
utekl do Itálie. Přes Jugoslávii.
Čili dezerce. To byste to dostal pěkně natvrdo, kdyby vás chytili.
Doživotí.

Kdybych neutekl
tenkrát, utekl bych
později stejně. Nevzali mě do školy, proto jsem musel na vojnu.
Bez vysoké bych asi šel
fárat někam do Jáchymova. Já, buzerant... Asi by to nebyl
hezkej život.

„

dokončení ze strany 29

Určitě jste byl odsouzený v nepřítomnosti.
Jak tvrdě?
Dali mi vlastizradu a ilegální opuštění republiky a já nevím co ještě. Možná by mě
i popravili, i když to snad už tehdy nebylo.
To jste měl z vojny takový strach?
Asi jo. Čím víc se to blížilo, tím to bylo horší. Ale kdybych neutekl tenkrát, utekl bych
později stejně. Nevzali mě do školy, proto jsem musel na vojnu. Bez vysoké bych
asi šel fárat někam do Jáchymova. Já, buzerant... Asi by to nebyl hezkej život.
Vy jste už tenkrát o sobě definitivně věděl, že
jste na kluky?
Tenkrát ještě ne. Ale měl jsem to už vevnitř
v sobě.
Měl jste do té doby nějakou holku?
Měl, ale to je těžký. Dělal jsem všechno to,
co ostatní děti. Možná bych to v sobě ani nenašel, kdybych nebyl v Americe, nevím. Záleží na prostředí, v němž jsi. Když jsem při-
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Takže jste si myslel, že je to standardní hospoda?
No jasně. Až najednou začali hrát nějakou
muziku a všichni chlapi se postavili a začali tancovat. Tak jsem utekl, protože to bylo
hrozný. To jsem do té doby nikdy neviděl, to
bylo šílený.

„

Když vidíš fotky

Annie Leibovitz,

to je holka, která má
ráda holky, tak ty
její holky jsou krásné. Ale není tam tolik sexu. Chlapa nikdy nenapadne vyfotit
ženu s dětmi. To chlap
chce být to dítě, které

saje z prsu.

„

šel do Ameriky, tak všichni říkali: „Are you
gay?“ Vůbec jsem nevěděl, proč mi to říkaj,
asi jak jsem vypadal. Tak jsem si našel slovník, protože anglicky jsem uměl jenom yellow submarine. A tam bylo napsaný, že gay
znamená free a happy, prostě šílený. Neměl
jsem ani dolar, neuměl jsem anglicky, spal
jsem ve skříni, tak proč všichni říkají, že
jsem happy? To přece vůbec nejsem. A pak
mě kluk ze školy pozval, že půjdeme do hospody. Tak jsem šel do hospody, a tam byli
samí chlapi. Nepřišlo mi to divný, protože já
byl z Nových Zámků, a tam holky taky nemohly do hospody.

O své orientaci jste tedy tenkrát ještě pochyboval?
Hele, můžeš mít sex s chlapem a nemusíš být
ještě gay. Mohl jsem šukat meloun, když mi
bylo patnáct, a to ještě neznamenalo, že jsem
na melouny. Ale já o tom nemůžu povídat,
protože nejsem sexuolog. A vlastně si myslím, že ani ti sexuologové by o tom neměli
povídat, protože to nikdy nezažili. Dneska
vím, že můžete mít sex, s kýmkoli chcete,
pokud si to dáte do hlavy. Zvířata, mrtvoly
a já nevím, co všechno možný lidi dělají. Ale
taky to můžete změnit, říci si ne. Spousta lidí
se dostane do armády nebo do basy, a i když
doteď byl s manželkou, měl dvě děti, tak si
v base našel mladýho kluka, kterýho tam deset let šukal. Pak se vrátil k rodině a udělal
další dvě děti. A teď – je teplej?
To se nám to pěkně rozjelo od babiččiných
Nových Zámků.
Věřím, že to hezky napíšete. Vždyť přece
víte, že heteráci můžou mít sex s kýmkoli,
stejně jako gayové můžou mít sex s kýmkoli. Chodil jsem v Americe s holkou. Strašně mě milovala a vždycky čekala, až jsem
se vyfetoval tak, že jsem už nikoho nenašel,
takže mě sbalila a vzala domů. A že jsme
spolu měli sex, ještě neznamená, že jsem
teď heterák. Ale myslím, že důležité je, že
ten vztah to určuje, ne sex. Ten můžeš mít
s kýmkoli. Kdybych byl heterák, tak bych
asi chodil každou sobotu do ikey se svou milou a koukal se na kuchyňskou linku.
A protože to nechci dělat, tak jsem teplej.
Máte nějaký trvalý vztah?
Ani ne. Když někdo chce přijít, zeptám se
proč. Aha, sex, tak jo. Přijď ve dvě, ale ve tři
už musíš vypadnout, protože já musím dodělat ty svý fotky.

rozhovor

Takže ani homosexuál, ani heterosexuál, prostě workoholik.
Ne, zkrátka je to tak, že na začátku, když jsi
mladej, tak je těžké říct, co jsi. To možná,
když je mi šedesát čtyři a většinu svého života jsem měl sex s klukama, můžu říct, že
jsem orientovaný na kluky. Ve dvaceti ještě ne.
Je možné, aby heterosexuál nafotil dobré
mužské akty?
Myslím, že by byly lepší než od homosexuála. Stejně tak si myslím, že ženy líp fotí ženy
než chlapi.
Opravdu?

Kluci vnímaj holky jenom jako kurvy. Kluk
by nikdy nevymyslel nějaké story, že holka jede někam na Sibiř, je ve vlaku, je tam
pára... Ty jejich holky tam furt tak seděj, maj
roztáhnutý nohy, pusu namalovanou načerveno, dělaj takový ty věci nebo jsou v takových těch kraječkách. A to je celé, co chlap
nafotí. Ale když vidíš fotky Annie Leibovitz,
to je holka, která má ráda holky, tak ty její
holky jsou krásné. Ale není tam tolik sexu.
Jsou tam třeba s dětmi. Chlapa nikdy nenapadne vyfotit ženu s dětmi. To chlap chce
být to dítě, které saje z prsu.
Na vašich fotkách jsou pro změnu chlapi
samí vysportovaní siláci. Takže vy je taky
fotíte jako sexuální objekty, ne?
Ano, pro mě to je určitě sexuální, protože já
fotím kluky, kteří mě vzrušujou. A pozor, to
ještě neznamená, že je vzrušuju i já. Mně je
totiž jedno, co oni cítí. Jsou možná nervózní, ale to je takový začarovaný kruh. Protože
on potřebuje fotit, nikdo kluky fotit nechce,
a teď je tady teplej pán a on se bojí, jestli mu
stáhne kalhoty, nebo nestáhne. A když mu je
stáhne, tak to bude průšvih, a když mu je nestáhne, tak odejde domů s tím, že asi není
dobrej, protože ani pánovi se nelíbí.
To mají tedy těžké. Jsou vaši modelové homosexuálové? Spíte s nimi?
Nespím. Možná by to šlo, kdyby se ale oni
chtěli vyspat se mnou. Já se jich ale nemůžu
zeptat.
To by, předpokládám, bylo značně neprofesionální.
Takhle mi to řekli v Americe. Sex s modely je o. k., ale musíš být přesvědčený, že to
chtějí. Protože když to nechtějí, tak je to průšvih. Zajdou do agentury a řeknou, že jsem
jim vlezl do kalhot, a to jsem pak navěky
odepsanej. Skončím jako ten z Bambini di
Praga. O mně modelové vědí, že jsem teplej, protože o tom povídám, když se lidi ptají. Ale mně je to jedno, jestli je model homosexuál, nebo heterák. Jen si nikdy jako
modela prostě nevyberu kluka, který by se
mi nelíbil.
Oslovíte někdy někoho na ulici?
Ne. Nikdy jsem nikoho neoslovil. Mám
strach, že by řekli ne. Ani v agentuře to nedělám tak, že bych přišel a řekl: Chci toho
a toho. Protože pak by mi řekli, že ten nechce, a já bych byl naštvanej. Řeknu, že chci
deset kluků, a oni pošlou fotky těch, kteří by
chtěli. A tak je to dobrý.
Na vaší sérii nazvané Adršpach 1992 to vypadá, jako když jste se sešli parta odvázaných chlapíků. Skotačení ve vodě, objímání.
Úplné antické výjevy. Jak jste sehnal třeba
tyhle kluky?
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adršpach 1992

Když jsme Roberta Vana požádali,
aby k rozhovoru vybral své fotky,
k nimž má zvláštní vztah, příliš neváhal. Fotky Adršpach 1992 patří
k tomu nejlepšímu, co kdy nafotil, navíc jde o první sérii, kterou vytvořil po
svém návratu do Československa.

Já jsem si té změny ani nevšiml. Začalo to
tak na přelomu devadesátých let. Když se
koukám na staré fotky, jsou ještě chlupatý
i ti kluci v Adršpachu. Až mamina mi řekla,
když jsem jí ukazoval nějaké fotky, že: „…
oni jsou ti kluci nějaký divný. Copak jsou
všichni v tý Praze teplí?“ A já říkám: „Jak
všichni?“ A ona: „Vždyť nemají chlupy. Ale
možná že to je od toho Černobylu, že to je
ta generace po Černobylu.“ Protože ona někde četla, že srnkám vypadala srst po Černobylu. A já říkám: „Mami, to není od Černobylu, to oni se vyholujou.“ Na to ona: „To
já když jsem byla mladá, tak jsme se šli podívat na toho Marcella Mastroianniho, jak si
sundal tu košili, a ten byl tak krásně chlupatý
i na zádech.“
Jak máma přijala vaši sexuální orientaci?
To nevím. My jsme o tom nikdy moc nemluvili.
Opravdu?
Ne.

Oni ti kluci byli opravdu taková parta, já
jsem byl ale mimo. To byli kluci z Trutnova, kteří chodili všichni do stejné posilovny.
Tak jsem mimochodem poznal Roberta Rosenberga.
Toho pornoherce?
Jo.
On je na těch fotkách?
Ano, to mu bylo osmnáct. Tenkrát tancoval v Radosti, já měl nahoře ateliér. To bylo
v devadesátém druhém. Chtěl jsem fotit
něco v přírodě, kde by byli kluci a tak. A ten
Rosenberg mi říkal, že bydlí u Adršpachu
a že je to tam moc hezký. A že sežene kamarády. Museli jsme k tomu jezírku ve čtyři
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ráno, protože tam se normálně nesmělo. Rosenbergův táta dělal na policii, tak nám řekl,
že můžem v tuhle dobu, ale že tam můžeme
být jen do osmi. Tak vznikly ty fotky. Robert
možná už tenkrát myslel na porno, tak byl
rád. Taky se mě furt ptal, co má dělat. A já
povídám: „S ču....., jako je ten tvůj, bys měl
být v pornu. Co jinýho?“ Ale nemyslel jsem,
že to vezme doslova.
Jsou modelové na vašich fotkách většinou
homosexuálové?
Ne. Ani v agenturách už většinou nejsou homosexuálové. Po revoluci ještě jo. Teď jsou
to všechno metrosexuálové.
Co tomu trendu vyholených chlapů říkáte?

Z těch fotek to asi poznala, ne? Nebo se vás
neptala?
Hele, víte co, když jsem odešel, bylo mi devatenáct, a když jsem se vrátil, už mi bylo
čtyřicet dva. A tak už se neptala. Jenom jednou říkala, že sousedky se ptají, proč jsem se
prý vlastně neoženil. A já na to nemám odpověď. Nemůžu žít ani s klukem. Kdybych
žil s nějakým klukem, tak bych řekl, že mám
rád kluky, ale já nemám rád ani kluky doma.
Jsem rád sám. Když někoho potřebuju, tak
zavolám nebo někam jdu.
A mámě stačila taková odpověď?
Pak už mě opravdu s tím ženěním prudila.
Tak jí říkám: „Hele, mami, já jsem poslechl
tvé rady. Když mi bylo patnáct, tak jsi mi
furt říkala, ať si dám pozor na alkohol a holky. Proto jsem skončil s klukama a s drogama.“ Pak už se nikdy neptala. Brečela dva
dny, jak to s ní mluvím.
S mámou jste i po návratu mluvil maďarsky?
Maďarsky. I se sestrou, i s bráchou. Všichni
jsme mluvili maďarsky.
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Jak často se vídáte s nevlastním bratrem, kterého jste poznal až po návratu?
Po mámině smrti se už nevídáme.
Mámě jste tedy nikdy nepředstavil žádného
z mužů, s nimiž jste tou dobou žil?
Ne. Ona možná myslela, že jí to o sobě ani
říct nechci. Ptala se, s kým bydlím, a já jsem
řekl, že s nikým, což byla pravda. Ale já už
jsem takový, nikomu nic neříkám, když se
neptá. Když jsem se vrátil, bylo jí sedmdesát, tak jsem ji nechtěl rozrušovat. Taky nejdu na Václavák s transparentem, že jsem
teplej.

Za vaši kariéru jste nafotil lecjaké lidi, slavné, krásné a tak dál. Je někdo, na koho máte
speciálně políčeno, koho byste vyloženě rád
fotil?
Když jsem byl mladý, chtěl jsem vyfotit
Beatles. Ale dneska nikdo takový není. Než
někoho, mám spíš něco, co bych chtěl fotit, nějakou sérii nejspíš. A teď jsem si taky
napsal a nafotil vlastní kuchařku a napadlo
mě, že bych měl fotit už jenom jídla. Protože se nehýbaj, nemluvěj, nemusej se líčit,
i
tupírovat. 

INZERCE

Vy se ani moc neangažujete za homosexuální menšinu v takových těch emancipačních
kampaních, že?
Neangažuju. Svoje jsem si už odpochodoval
u Stonewallu v New Yorku v roce 1969 (demonstrace na podporu sexuálních menšin,
která skončila pouličními nepokoji – pozn.
red.). Tam jsem zjistil, že když chceš něco
změnit, mustí to být změna pro každého, ne
jenom pro minoritu. Mluvím teď o našem
zákonu o registrovaném partnerství. Je dobře, že ho máme, ale dalo se to udělat jinak.
Martin Luther King už v šedesátým druhým
roce řekl, že černoši, chtějí-li být svobodní,
musí dostat bílý lidi na svoji stranu. Že nemůžeš pochodovat jenom za sebe. Musíš pochodovat za všechny lidi. Tady choděj teplý sedm let do Karlových Varů a tam hořej svíčky v lampionovém průvodu a chtějí,
abych tam šel jako papež gayů v první řadě.
No tam v žádném případě nepojedu, proboha. Až bude předložený návrh na zákon,
jaký mají například ve Francii, tak mne v davu určitě uvidíte. Tam je schválený zákon
o partnerství, ale není dáno, že to jsou partneři homosexuální. Prostě kdokoli. Partner
může být stará paní a její pes. A kluk a holka. Mám kamarády, kteří jsou spolu třicet
let, mají dvě děti, třicetileté a pětadvacetileté. A když ona měla hysterektomii a byla
tady v nemocnici, tak k ní chlapa, s kterým
žije třicet let, nepustili na intenzivní péči,
protože není manžel. Takže jestli chci tenhle boj vyhrát, tak pro všechny. Neudělám
to jenom jako gay projekt. Co je dobré pro
gaye, musí být dobré pro Číňany, černochy,
cikány, tlustý, starý, mladý...
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akty roku 2010

Michaela
Kročáková
Očima modelky
Takhle to vidí modelka
v ateliéru. Fotím na film,
nejraději černobílý dokument.
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101 aktů – rejstřík
autor

název

stránka

autor

název

stránka

Due donne
Jedna z tisíce
Joan of Arc

12
14
93

Lišková Martina

Waris

98

Luskačová Václava

Ukrytá

18

Beránková Kateřina

Nude

55

Majer Robert

Hany

115

Burkhardt Miloš

Průhled
Jakoby nic
Z českých luhů a hájů

41
51
84

Mangino

Bond Girl

56

Mertl Ivan

Up

80

Bzenecký Jaroslav

Ještě chviličku

66

Mikš Norbert

Čalounová Zuzana

Ann

96

Sestřičky
Hra na schovku

Černý Jan

Unt
Watergame
Figurine

15
47
94

Mladenov Ivan

Barbora
Lady B.

14
85

Mlčoch Jan

bez názvu

35

Dotlačilová Tereze

Krámy

58

Moješčíková Kristýna

Sweet

Doubrava Petr

Skútrakt

99

Moris Bob (Vrána Lukáš)

Těhotenství

46

Dvořák Jiří

bez názvu
Siesta en la sabana

40
98

Niedermaier Ota

Akt

66

Dvořák Lukáš

Angela a brontosaurus
Kačenka

65
124

Oplatka František

bez názvu

18

Palkovič Richard

Fiřtová Hasová Jarmila

bez názvu

108

Meteorwa kouřící
Olga 1
Olga 2

11
58
58

Feix Martin

bez názvu

59

Petrák Filip

Krabí symetrie

Foblová Ludmila

Moment
Bělení zubů
Mermaid

37
84
116

Radikovský Aleš

bez názvu

Guljajev Boris

Čepice

127

Raszka Tomáš

Toilet Story

114

Hanusek Lukáš

Dream

112

Růžek Jiří

Hoffmannová Monika Angelica

Autoportrét
Bazén

Balík z Čeljabinsku
Yessir
Sovetskoe Igristoe

48
119
128

Ryvolová Karolína

bez názvu

102

Homola Jan

Obejmeš anděla
Vrásky upřímnosti

Římánek Jiří

Běžím

114

Hora Nataliya

Akt 3

46

Scharnaglová Luisa Leelou

Trochu se to vymklo (2x)

34

Hronský Ján

Zátiší s čtenářkou pánského časopisu
Čau, Helmut!
S hlavou v nesnázích

39
52
57

Skalozub Julia

Loneliness Passion
Piráti z Karibiku

15
66

Slanina Miloslav

Vikencia II.

55

Hvozdenský Miro

Music of the Future

53

Sládek Petr

Na kozím vršku

Iman Martin

Emotion
Obchoďákem

38
50

Smrčková Simona

Kathana
Libu on the Beach

63
64

Janů Ondřej

Simča 1
Simča 2

36
82

Spacek Daniela

Ona

67

Jurčík Marián

Smäd po živote

Šmídová Helena

Lehce erotická studie atlasové stužky

50

Jurčová Jana

Akt

Tichý Jakub

Vzlet

Kašparová Bára Alex

Růžový pokoj

Valentík Martin

bez názvu

81

Kaštánek Vojtěch

bez názvu

54

Valoušková Silvie

bez názvu

83

Kout Lucie

Hello Kitty

16

Vepřík Karel

Circulation of Shadows – Stanislava

Kozlík Petr

Alice nudes

92

Vlad Z.

Gabriela

18

Krajčo Jozef

Chuť světla

99

Vlha Ladislav

Dream

63

Kročáková Michaela

Autoportrét
Očima modelky

102
144

Vodňanský Marek

Andula
Tři

36
62

Kunc Pavel

V davu

124

Vršovský Květoslav

Kyselková Eliška

Adam a Eva

130

bez názvu
bez názvu

118
132

Legierski Lukáš

Na náspu
93 metrů nad Prahou

100
133

Zauer Robert

Martina – roláž
Akt 5

42
105

Lipová Michaela

Sofa

Žižák Petr

Spider Woman
Kamasutra

93
97

Adam Václav

146

40
47
104
134

126
36
106

42

66
102

134

109
82

119

125

113
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