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Fotit začal náhodou – vlastně to byla jen taková terapie. 
Dnes ale jeho fotografie visí v galeriích od Floridy po Tokio 
a vyhrávají ve světových soutěžích.

Martin Stranka

À propos:  martin před pár dny 
uspěl v prestižní  fotografické 
soutěži  sony world photography 
awards.  jeho fotka „dreamers 
and warriors“ (nahoře)  byla 
oceněna 1 .  místem v kategori i 
creative a zároveň národní 
cenou za nejlepší  fotografi i  z  čr.

 Nejprve se nám prosím představte – 
odkud jste, kolik vám je let a jak jste se 
k fotografii vlastně dostal?
Před 34 lety jsem se narodil v pátek třináctého 
v Mostě na severu Čech, ale nikdy jsme tam jako 
rodina nezůstávali, a tak jsem vyrůstal dalších 
bezmála dvacet let v Litoměřicích. Ty považuju 
za své rodné město, v němž jsem vystudoval 
gymnázium. Ale pak jsem utekl na vysokou 
školu do Prahy, kde jsem už zůstal – takový častý 
scénář mladých lidí z malých měst. Fotografie 
mě celý život míjela, nakonec si našla ona mě 
než já ji. Po tragické ztrátě blízkého člověka 
jsem před 12 lety sáhl po foťáku a z terapie se 
stala vášeň a posedlost. Někdy si říkám, že život 
zkrátka takový je. Něco vám vezme, ale aby se 
to vybalancovalo, postará se o to, aby vám zase 
otevřel jiné dveře a něco dal.

Měl jste nějaké vzory, fotografy, které jste 
obdivoval nebo obdivujete nyní? 
Musím se přiznat, že ze své povahy nejsem ten 
typ, který propadá ikonám a hvězdám. Nikdy 
jsem si pokojíček nevylepoval plakáty slavných. 
Mnohem radši jsem se jimi nechával inspirovat 
a motivoval mě častokrát jejich přístup k životu 
jako takovému. Ale samozřejmě, že mám 
jména fotografů, kteří jsou pro mě výjimeční 
a neskutečně inspirativni. Určitě nejvíce Erwin 
Olaf. Jeho práce mě fascinuje od počátku, kdy 
jsem sáhl po foťáku jako po médiu, kterým lze 

skrze jeden snímek sdělit tolik emocí. Skrze 
jednu jedinou zastavenou vteřinu.

Čím se nejvíce živíte a kde lidé vaše fotografie 
mohou vidět? 
Musím říct, že jsem nesmírně vděčný za to, že 
se mi fotografie stala velmi rychle na počátku, 
už po čtyřech letech, dokonce obživou. Začal 
jsem fotit z jiného důvodu, jak už jsem zmínil, 
ale najednou o mou práci začali lidé kolem jevit 
zájem a z koníčku se stala obživa. Cítím za to 
velký vděk, neboť živit se v podstatě výhradně 
vlastním výtvarným uměním, a ne komercí, je 
vždy trošku malý zázrak, v Čechách i ve světě. 
Díky galeriím, které mě prezentují, jsou má díla 
k vidění od Los Angeles, přes Floridu, Londýn, 
Švýcarsko, až po Tokio a Šanghaj. Galeristé 
mé fotografie prezentují a prodávají opravdu 
křížem krážem všemi kontinenty – i za to jsem 
nesmírně vděčný, protože galerijní svět není 
úplně jednoduchý.

Fotíte i na zakázku, třeba reklamy? A vadí 
vám, když někdo říká, co a jak máte fotit?
Komerční projekty přicházejí, ale musím říct, 
že většinu z nich slušně odmítám. Chci se plně 
věnovat své práci a své tvorbě především. Když 
už mi však nějaký komerční projekt ponechá 
volné ruce a já sám se s ním ztotožním, pak 
jdu i do komerčních focení. Bývá to tak jednou, 
dvakrát za rok. Krásná spolupráce byla dříve 
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 It is you
 Until you wake up

 Průběh práce a výsledná fotka I Bloom for you

spousta proměnných. Úspěch a nějaká třeba 
mediální pozornost ještě neznamená, že by se 
umělec svou prací musel uživit. Samozřejmě 
nejvíce záleží na portfoliu, na jeho vlastním 
autentickém rukopisu. Fotografie jako taková je 
stále jen řemeslo, a to zkrátka buď děláte dobře, 
pak máte klienty, a nebo ne a musíte si obstarat 
příjem jinde. Každopádně cítím, že posledních 
pět let se v Čechách stále zlepšuje postoj 
k umění a k fotografii především. Nebo alespoň 
já vidím neustále vyšší zájem. 

Také jste vydal dvě knihy – 10 Years a I AM. 
Vydal jste je vlastním nákladem? O čem jsou?
Ano, obě monografie jsem vydal sám a na své 
náklady. Opět asi má tvrdohlavost a menší vůle 
se podřizovat. A o čem jsou? O mé 12leté práci – 
málo textu, samé fotografie.

Fotíte lidi, zvířata, přírodu i stroje a často vše 
kombinujete (jelen s autem, lední medvěd 
u letadla…). Jaký byl vývoj vašich témat? Co 
vás nejvíce baví fotografovat? 
V přírodě nacházím neskutečnou spoustu 
symboliky, která mě baví právě v kombinaci 
s naším lidským bytím. Kromě velmi niterných 
a osobních témat, která moc nevyprávím, jsou 
za fotografiemi i obecnější roviny a příběhy.  
A co mě nejvíce baví fotografovat? Shrnul 
bych to jedním slovem – emoce! Dvanáct let 
ve fotografii sice není málo, ale svou tvorbu 
vnímám stejně jako na pomyslném začátku. 

s Národním divadlem v Praze a nyní mám před 
sebou úžasný projekt pro karlovarský hotel 
Imperial. Bude to nádherná série Legenda 
o vodě. Těším se na to! 
A zda mám rád, když mi někdo říká, jak mám 
fotit? Budu upřímný – ne, nemám. Tvůrčí činnost 
přeci jen vychází čistě z autora samotného, a to 
by nemělo být nějak nařizováno druhými. 

Na vašich webových stránkách si lidé mohou 
vaše fotografie zakoupit v podobě tištěných 
plakátů. Jak to funguje? 
Slovo plakát je poněkud nesprávné, :-) trochu 
zavání něčím v počtu tisíců kusů – zde se jedná 
o limitované série galerijních archivních tisků. 

Pokud jako umělec vystavujete v galeriích 
po světě, vždy se vyžaduje, aby vaše práce byla 
exkluzivní a v co nejmenším počtu. Takže i mé 
tisky lze zakoupit v limitovaných sériích max 
25 kusů. Některé sběratelské tisky jsou dokonce 
jednokusé. Jsem nadmíru spokojený, jak se 
daří a že dnes už skoro polovina sběratelů 
a kupujících jsou Češi. Dříve to byli skoro 
výhradně zahraniční sběratelé.

Mohou se naši mladí fotografové dobře živit 
jen na českém trhu nebo je třeba proniknout 
do světa?
Tuto otázku dostávám od fotografů a lidí 
obecně často. Odpověď je složitější – je v tom 

Stále jsou pro mě nosnými tématy člověk, jeho 
niterný svět a emoce. Vše kolem už jsou pak 
symbolické prvky, které dotvářejí mnou viděné 
scény, mou vlastní realitu.

Je podle vás důležité, aby si fotograf držel 
svůj typický rukopis, podle kterého je 
rozpoznatelný? 
Je to naprosto zásadní a myslím, že 
nejpodstatnější klíč k úspěchu. Na druhou 
stranu je to pak velmi svazující, a tak by se 
umělec neměl bát objevovat nové.

Kde berete inspiraci? Na mne to působí jako 
takové snové obrazy… 
Vím, že to bude znít asi jako fráze, ale opravdu 
život sám je nekončící inspirací. Stačí jen zavřít 

oči, aby člověk viděl častokrát to opravdu 
podstatné. Jsme lidé moderní doby a naučili 
jsme se přehlížet spoustu drobných detailů.
Jsou to snovější témata, ale já se stále bráním 
jakémukoli surrealistickému štítku. Je to celé 
moje vlastní realita, kterou kolem sebe vídám 
denně. Možná tyto scény produkuje moje chorá 
mysl.

A jak vznikl například motiv Dreamers and 
warriors s pilotem ve skafandru a ptáčky 
kolem něj? 
Motiv Dreamers and Warriors je výsledkem 
a otiskem mého celoživotního smýšlení. Pro 
někoho je to možná klišé, ale život má opravdu 
smysl, jen pokud se dostatečně pereme 
a bojujeme za své sny.

Četl jsem, že vytvoříte za rok třeba jen čtyři 
snímky (nebo spíš obrazy). Proč tak málo?
Nemyslím, že je to málo. Je to už pro mě nějaká 
zaběhnutá intenzita, se kterou tvořím v klidu 
a vše dostává svůj potřebný prostor a čas. 
Kdybych maloval, tvořil bych asi s podobnou 
frekvencí. Zkrátka člověk něco prožije, něco mu 
utkví v paměti, tam začíná klíčit nějaký vnitřní 
přetlak, který ústí do tvorby. Celý ten proces 
u mě vychází na ty 3–4 fotografie do roka. Není 
to nic daného, ale zatím mi to tak poslední roky 
vychází.

Jak se fotí zvířata? Třeba ten jelen nebo lední 
medvěd – jsou ochočení, nebo jde o montáže?
Polovina mého portfolia jsou koláže a druhá 
část fotografie na jeden cvak, jak by se dalo 
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Věci jako úspěch, peníze, ocenění, pomyslná 
sláva – to vše může přijít jako vedlejší efekt 
tehdy, když autor tvoří opravdu bez kalkulu 
a s plnou vášní a posedlostí. Každopádně je 
pravdou, že pokud se zadaří ve světových 
soutěžích, je to milé zadostiučinění a takový 
pocit, že to děláte zřejmě dobře. Nevěřil bych, 
kdyby mi někdo na počátku řekl, že jednou 
bude má práce zvolena jako nejlepší ve své 
kategorii z 326 000 přihlášených fotografií 
na světě v jedné z nejprestižnějších soutěží Sony 
World Photography Awards, která se přirovnává 
k filmovým Oscarům. Fotka „Dreamers and 

Warriors“ byla oceněna 1. místem v kategorii 
Creative a zároveň národní cenou za nejlepší 
fotografii z České republiky – což se mi podařilo 
obhájit již podruhé za sebou. I přesto všechno 
si stále myslím, že nejpodstatnější v tvorbě je, 
aby vás bavila, naplňovala a dokázala pohltit. Už 
David Bowie řekl, že ten pravý zážitek z umění se 
neděje tam, kde dosáhnete nohama na zem, ale 
tam, kde začnete trošku ztrácet kontakt se zemí 
a postrádat jistotu.

ondřej kafka

Více fotografií na www.martinstranka.com.

říct. Konkrétně zrovna medvěd a jeleni jsou 
kolážovaná mnou focená zvířata, přidaná 
na focenou scénu. Nikdy bych asi nedovolil, 
aby kvůli fotografii museli zvíře uspávat, někam 
převážet. To se mi jako milovníkovi pravé 
přírody příčí a je to proti mému přesvědčení. 
U fotografie s liškou to byl ochočený lišák, který 
byl schopný v rukou takto držet.

Jak dlouho trvá taková fotografie? Máte 
dopředu vymyšlenou kompozici nebo 
improvizujete „na place“?
Dříve jsem hodně fotografií doslova vymyslel 
na místě a během focení. Dnes už jsou mé fotky 
tak sofistikované, že si vyžadují několikatýdenní 
až měsíční plánování. A to je i odpověď na to, 
proč 3–4 fotky za rok – dnes už to je v rámci 
plánování a realizace celkem náročný proces. 
Například moje fotografie Wait a Little Longer 
vznikla koláží, vymyšlená byla celá už předem.

Jak fotografie následně „dotváříte“? 
Používáte rád náročnou postprodukci nebo 
spíš jen drobné úpravy?
Postprodukce je pro mě nedílnou součástí 
tvůrčího procesu. Mám rád tu volnost nad 
vytvářenou scénou. Takže pokud si to výsledná 
fotografie žádá, pak trávím klidně dny a týdny 
ve Photoshopu. Jsou však také díla, jako 
například Holes In The Sky (pták v dlani), která 
vznikají spontánně bez plánování a následná 
úprava trvá doslova pouze pár minut.

Jaké používáte vybavení?
Dříve jsem fotil klasickou zrcadlovkou. Dnes 
fotím na středoformát Phase One IQ4. Objektivy 
k tomu nejčastěji Schneider Kreuznach 110 mm 
LS f/2.8 Blue Ring a Schneider Kreuznach 
40-80mm LS f/4.0-5.6 Blue Ring. Z techniky si 
dnes už taky nedokážu představit práci bez 
světel Profoto B1X a monitoru Eizo ColorEdge 
CG318-4K. Stále tvrdím, že fotografie vzniká 
v hlavě fotografa a ne díky nástrojům, ale také 
musím říct, že pokud máte po ruce takové 
vybavení, práce je mnohem snazší a pomůže 
člověku v kreativním procesu.

Jste ambasadorem značky monitorů Eizo. 
Co to obnáší? 
Už druhý rok spolupracujeme se společností 
Eizo, od které jsem používal monitory ještě 
mnohem dříve. Jsem rád, že spolupráce vznikla 
na základě mé vlastní dřívější několikaleté 
zkušenosti, a ne tak, jak se dnes častokrát 
děje, že se lidé dají koupit jakoukoli značkou. 
Kromě úžasných lidí zde v českém zastoupení 
Eizo se opravdu jedná o špičkový monitor 
Eizo ColorEdge CG318-4K a nyní už také 
jejich poslední vlajkovou loď v podobě Eizo 
ColorEdge CG319X. Jsou to nádherné hračky, 
jak vždy říkám. Ve spojení se středoformátovým 
fotoaparátem Phase One je to opravdu radost. 
To množství dat, které se vám podaří zachytit 
skrze středoformát a ještě je lze opravdu vidět 
na monitoru, je dechberoucí. 

Jak často monitor kalibrujete? :)
Naštěstí to monitor dělá sám za mě jednou 
za měsíc.

Váš tým vyráží často fotit do přírody 
v Čechách a na Slovensku. Neláká vás 
i exotika, třeba moře? 
Já si myslím, že naše lesy a příroda obecně je 
krásná a mám k ní nejbližší vztah. Přece jen je 
pro mě tvorba silně emotivní a niternou, skoro 
až intimní zpovědí. A proto se sám nejvíce 
nacházím v naší česko-slovenské krajině. Tím 
nepopírám, že časem třeba přijdou i jiná místa, 
která mně učarují a přimějí k zachycení. Zatím 
je moře pro mě ještě něčím, co přijde až časem, 
protože ono bylo právě tou příčinou ztráty 
blízkého člověka před dvanácti lety.

Kolik lidí tvoří váš tým? S kým a proč 
nejraději spolupracujete?
Musím s velkým vděkem říct, že mám kolem 
sebe úžasné a šikovné lidi. Dříve jsem vše zvládal 
sám, dnes už mám po ruce přibližně 2–3 lidi, 
kteří jsou vždy se mnou na place. Plánování 
fotografií a vymýšlení toho všeho je pro mě však 
silně samotářskou věcí. 

Získal jste množství různých ocenění. Kterých 
si vážíte nejvíce?
Myslím si, že člověk by měl vždy tvořit 
z vlastního přesvědčení a niterné potřeby. Za tím 
si stojím a říkám to dodnes na přednáškách. 

 Shora: We Met In The Sky  •  
I Can Hear You Call

 Bear with Me


