INSPIRACE / OSOBNOST

)(ē*1|+.5$"
ŔMĜMDIµROÖĜMÖIĜ¨@TSNQ
M@(MRS@FQ@LT
Otázky kladl: RUDOLF STÁHLICH, www.instagram.com/fotovideo_magazine,
odpovědi a foto: JIŘÍ KRÁLOVEC, www.instagram.com/opocor/, e-mail: liamevukrij@gmail.com

-LĘ¬XĽMVPHVHNRQHÌQÚUR]KRXSDOLDUR]MHOLLQVWDJUDPRY¼¹ÌHW)RWR9LGHR Ę¬N VH
WRWDNĽH" DWRKODYQÚG¬N\WREÚË¬PMH
SURWHEH,QVWDJUDP"
Instagram je pro mě nástrojem, kterým můžu
poměrně jednoduše oslovit mnoho lidí, a zároveň je to něco, co mi otevírá řadu možností – například v podobě spolupráce s různými
značkami.

„Například tento portrétní softbox jsem si vytvořil sám – fotky vyfocené s jeho pomocí se budou vždycky trochu
lišit od snímků, které vznikají s využitím průmyslově vyráběných softboxů.“
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Můj vztah k focení se pozvolna vyvíjí už dlouho, ale intenzivněji fotím něco přes tři roky.
Těžko říci, jestli jsem měl nějaký jasný impuls,
který mě k focení přivedl, a pokud nějaký byl,
tak si ho teď neuvědomuji. Na focení mě přitahuje především to, že je to jediná činnost,
do které když se ponořím, tak je pro mě v tu
chvíli (bez ohledu na výsledek) důležitější než
cokoli jiného: nejím, nespím... Nemůžu říci,
že bych se něčemu jinému věnoval s takovým

soustředěním, někdy až do úplného vysílení. Je to
dokonalý únik a (v mém případě) v podstatě klíč
k navození absolutní koncentrace.
Mé začátky byly plné radosti z úplných drobností a pýchy i na snímky, na které dnes už koukám trochu nechápavě. Trvalo nějakou dobu,
než jsem se začal na svoji tvorbu dívat střízlivě
a uvědomil si věci, které mě ovlivňují, případně
vzory, které (třeba i podvědomě) následuji.
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Vždycky se snažím dosáhnout co nejlepšího výsledku s využitím prostředků, které mám právě
k dispozici. Vzhledem k tomu, že na digitální
foťák, jehož snímky by (například svým dynamickým rozsahem) převyšovaly parametry
svitkového filmu, nemám peníze, často fotím na
analogový Hasselblad, který je patrně tím nejlepším, co mám k dispozici. Zároveň jsem ale
zvyklý fotky upravovat na iPodu (který zároveň
zastává funkci deníku a je společně se skicákem

jakýmsi shromaždištěm nápadů), takže negativy hned skenuji a snímky pak upravuji ve dne
v noci bez ohledu na to, jestli zrovna jsem
u počítače nebo ne. Tento způsob nakládání se
snímky mi dává neuvěřitelnou svobodu.
Vždycky mě bavilo s věcmi experimentovat
a ne vždy se držím už „vyšlapané cesty“. Na tom
samozřejmě není nic špatného, to, že se věci
dělají ustáleným způsobem, má zpravidla svůj
dobrý důvod a člověk by se měl naučit poctivému řemeslu. Na druhou stranu ale není důvod
nechat se zbytečně svazovat něčím, do čeho nás
tlačí okolí nebo co nám diktuje obecně přijímaná představa o tom, jak by to „mělo být“. Když
dostanu nějaký nápad, pokusím se ho alespoň
v nějaké podobě uskutečnit – a přinejhorším
pak přijdu na to, že to byla blbost.
Například tento portrétní softbox jsem si vytvořil sám – fotky vyfocené s jeho pomocí se budou vždycky trochu lišit od snímků, které jsou
pořizovány pomocí průmyslově vyráběných
softboxů.
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Popravdě doufám, že je hodně fotografů, kteří
si kladou podstatnější cíle. Nechci, aby to znělo nabubřele (je fakt, že mým snem něco podobného nějakou dobu opravdu bylo), ale vím,
že to nemusí moc znamenat a že „úspěch“ na
Instagramu ještě nemusí být přímo úměrný
kvalitě fotek. Pozornost na Instagramu je sice
fajn a moc si jí vážím, ale zároveň je důležité
brát podobné věci trochu s rezervou a snažit se
zlepšovat bez ohledu na ně.
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Přestože sociální sítě jsou jedním z hlavních kanálů, jimiž své fotky sdílím s ostatními, vnímám
je trochu jednostranně a inspiraci se snažím
hledat i mimo ně. Stejně jako beru zpětnou vazbu trochu s rezervou, je potřeba si uvědomovat
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i to, že například Instagram není klasickým formátem a obsah se mu do jisté míry podřizuje.
Úspěch je velmi relativní, a budeme-li se bavit
o „úspěšnosti na sítích“, rozhodně nedělám vše,
co bych mohl, abych si získal větší pozornost. Je
samozřejmě řada triků a postupů, které člověku
pomohou dosáhnout „větších čísel“, ale je potřeba si ujasnit, co je pro člověka prioritou a do čeho
chce investovat energii. Vzorů mám spoustu a je
neuvěřitelně inspirativní vidět série výborných
snímků pohromadě: ať už je to (mimochodem
v Olomouci stále probíhající) výstava snímků
Jindřicha Štreita, sbírka fotek Chrise Dorley-Browna, koláže Ryana Schude nebo v podstatě
jakákoli publikace z Hoxton Mini Press.
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Co se týče úprav samotných, ono nejvíc času zabere rozhodování o tom, co vlastně chci a která
varianta je „ta správná“. Do úprav se většinou
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pouštím s velkým zápalem a vím, co přesně bych
chtěl zkusit, takže to nezabere až tolik času. Často se k jednotlivým variantám ale vracím a je to
delší proces. Fotím skoro pořád a náměty čerpám většinou z prostředí nebo situací, v nichž
se spontánně ocitám − objektiv fotoaparátu
mi umožňuje nahlížet je jinak, jinak si je uvědomovat. Takový luxus, abych mohl realizovat
zcela „umělou“ scénu, mívám jen příležitostně.
Focení lidí (ať už s jejich vědomím nebo bez) je
vždy o něco hravější a často vyžaduje větší pozornost. Udělat někomu hezkou fotku, zachytit
ho s přirozeným výrazem tak, aby mu to slušelo,
a zároveň to zkombinovat s technickou stránkou věci není někdy jednoduché. A o to větší
mám potom radost z výsledných fotek.
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Lidí, kteří se dnes věnují focení, je hrozně moc
a výborných mladých fotografů je určitě řada,
ale přímo vrstevníka, kterého bych nějak intenzivněji sledoval, asi nemám. Registruji řadu lidí,
ti se ale často nechávají příliš ovlivnit tvorbou
někoho jiného, což je škoda. Konkurenci samozřejmě sleduji − je to jedna z věcí, jež ve mně
udržují pokoru.
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Z fotek, které mám, publikuji pouze zlomek,
vše si ale pečlivě třídím tak, abych byl v případě potřeby schopný najít konkrétní snímek během několika minut. Čas, který věnuji jednomu
snímku, se hodně liší podle toho, jestli se jedná
o nějakou zakázku, nebo o fotky určené pouze

pro mě. Jestliže například dokumentuji nějakou akci, je důležité snímky zpracovat a dodat
v co nejkratším čase. Často vím, jak bych chtěl
s nějakou fotkou naložit, už ve chvíli, kdy ji
pořizuji. A v takovém případě jsou úpravy
částečně technickou záležitostí a na zpracování fotek (jako nějakého celku dokumentujícího celou událost) mi stačí řádově pár hodin.
Bavíme-li se ale o jednotlivém snímku, tak mezi
jeho pořízením a publikací může být prodleva
pouhých pár minut. Mám obrovskou výhodu
v tom, že jsem zvyklý fotky zpracovávat i na
mobilních zařízeních, a proto se můžu do úprav
pustit prakticky kdekoli.
)RWRJUDIRY Q¬DIRWRJUDILFN ÌLQQRVWQHQ¬
OHYQ DW\MVLVWXGHQWWDNĽHDVLXP¬ĠVY¨
IRWN\ GREĘH SURG YDW 9ÚQXMHĠ VH KRGQÚ
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Fotografická činnost je levnější než kdy jindy! Nebýt toho, že relativně dobrý foťák si dnes může pořídit skoro každý, tak bych se sám k focení možná
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ani nedostal. Má to samozřejmě i své stinné stránky, přesto ale
vděčím digitálu za možnost chybovat a objevovat fotografii způsobem, jaký by například před deseti lety vůbec nebyl možný.

svobodu v tom, že nejsem nucen pouštět se kvůli penězům do
věcí, které mi jsou proti srsti, a znechucovat si tak něco, co mě
baví.

Jsem velmi vděčný za to, že se focením zatím nemusím živit,
a mám obrovskou svobodu v tom, že nade mnou nestojí někdo, kdo by mi vnucoval svoje představy. Lhal bych samozřejmě,
kdybych tvrdil, že mi focení nepřináší peníze, ale zatím mám
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