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S  Martinem jsme se sešli v příjemném pro-
středí La Bohème Café na Vinohradech. 
Z původně plánovaného 30 minutového 

rozhovoru byly nakonec poctivé dvě hodinky, 
kde jsme probrali vše od techniky a úprav, přes 
vernisáže až po samotnou podstatu fotografie.

Martine, jak ses vlastně k focení dostal a co pro 
tebe fotografie znamená? # S focením jsem 
začal někdy před jedenácti lety. Tehdy jsem ztra-
til někoho velmi blízkého a taková událost člo-
věka srazí na kolena. Začneš hledat něco, čím 
získáš zpět ztracenou rovnováhu. Tehdy jsem 
sáhl po fotoaparátu a focení se ukázalo jako 
skvělá terapie. Dnes je pro mě fotografie vášní. 
Nevnímám ji jako práci, i když mě živí. Před lety 
jsem četl zajímavé pojednání na téma záliby vs. 
práce a tam to popsali tak, že člověk, který se 
živí tím, co miluje, tak vlastně nikdy nepracuje.

Jak bys popsal svůj tvůrčí proces a čemu dal-
šímu se ještě věnuješ? # U mě je to hodně 
o pocitu. Často, když začínám tvořit, tak vlastně 
dopředu nevím, jak a kde skončím. Je to spon-
tánní, nechávám to tak nějak volně plynout. 
Fotografie je pro mě strašně organický proces. 
Neuznávám takové to tvrdé „manažerské“ plá-
nování, to podle mě tady nefunguje. Kromě foce-
ní a výstav dělám přednášky. Dostávám hodně 
nabídek ze zahraničí – ze škol a různých vzdělá-
vacích institucí. Ten přístup je v zahraničí úplně 

jiný. Nemají problém zaplatit letenku, ubytování 
a přitáhnout člověka z druhého konce světa. To 
tady u nás zatím nefunguje, ještě asi trochu spí-
me na vavřínech. Jezdím tedy hlavně do zahra-
ničí, i když v Čechách se také občas zúčastňu-
ji některých vybraných akcí, například Prague 
Photo Show v Lucerně.

Jaký je trh s uměním u nás a jaký ve světě? # 
Venku se mnohem více fandí umění. Čechy 
jsou v tomhle hodně atypické. A co je smutné, 
u nás se ten úspěch často „neodpouští“. Přitom 
je u nás spousta šikovných fotografů, grafi-
ků a umělců. Paradox je, že když se chce u nás 
někdo prosadit, většinou musí uspět nejprve 
„venku“. Až poté si jej všimnou tady. Dobrá zprá-
va je, že situace se zlepšuje. Snad je to novou, 
nastupující generací. Možná je to změnou myšle-
ní. Lidé konečně začínají chápat hodnotu umění. 
Pro někoho to je investice, někdo chce mít doma 
pěkný originál a ne obraz made in Ikea.

Tvůj názor na papírovou fotografii bude asi vcel-
ku jasný, že? # Fotografie patří na papír. Žijeme 
v digitální době, ve věku internetu, v kyberne-
tickém prostoru, který je hrozně neosobní. To už 
z principu vylučuje vidět fotky v takovém „svět-
le“, které jim dává papír. Mám běžně zkušenost, 
kdy si klient objedná některou z mých fotek 
a často ještě váhá. Poté přijde za mnou do ateli-
éru, kde mám své fotografie vytištěné na velký 

formát, a to je ten okamžik, kdy si klient prostě 
sedne na zadek. Fotografie v metrovém rozmě-
ru, to je prostě nádhera a nedá se to s fotkou 
v PC vůbec srovnat.

Hodně se zabýváš postprocesem. Kolik času 
věnuješ přípravě, kolik samotnému focení 
a kolik následným úpravám? # Jsou fotky, kte-
ré vznikají doslova na jeden záběr a de facto bez 
jakékoli velké postprodukce. Například jednou 
jsem venku našel mrtvého ptáčka. Bylo v tom 
hodně symboliky a mělo to sílu samo o sobě. 
Nebylo třeba žádných větších úprav. Pak jsou 
fotografie, které ti zrají několik let v hlavě. Pak 
se ti postupně podaří nafotit jednotlivé kompo-
nenty a teprve poté usedáš k počítači a dalších 
100 hodin se věnuješ prosprocesu. Takže ten 
rozptyl je tam opravdu obrovský. Pro mě je fot-
ka vlastně jako obraz. Malíři se ke svým obra-
zům také neustále vracejí, dolaďují je, něco při-
dají, uberou a tak dále. Dokud nemají pocit, že je 
dílo hotové. Lidé se mě často ptají, jak poznám, 
že je fotka hotová. Nevím, prostě to poznám. Už 
mi na tom nic nevadí, už nemám co změnit.

Pojďme na techniku, co používáš ke své práci? # 
Technika je pro mě jen nástroj. Ze zkušenosti 
vím, že když dáš laikovi super foťák za 100 tisíc, 
neudělá s ním lepší fotku než profík s obyčejným, 
levným foťákem. Fotografie je řemeslo, je o pra-
xi a zkušenostech. Fotím momentálně na Canon 
EOS 5DSR – kvůli velkému rozlišení pro velkofor-
mátový tisk. K tomu používám klasická eLková 
skla. Moje nejpoužívanější je 24–70 f/2,8 II. Kromě 
toho mám ještě teleobjektiv 100–400 mm.

Martine, jsi EIZO Ambasador a používáš velký 
4K monitor. Řekni k tomu něco bližšího. # Já byl 
odjakživa uživatel EIZO monitorů. Když jsem 
v roce 2017 dodělával svou knihu, tak jsme se 

potkali s Kristýnou Kuldovou (EIZO) a panem 
Charvátem (ředitel EIZO Česká republika) – 
kterým patří velký dík za jejich úsilí a lidský, 
a přesto profesionální přístup. Mé portfolio 
se nakonec dostalo až do Japonska, kde z něj 
byli nadšení a nabídli mi přímo globální EIZO 
Ambasadorství. Pak jsme vybírali monitor a vol-
ba padla na 4K 32". Obrovská plocha na práci, 
vysoké rozlišení, špičková ostrost. Úprava fotek 
na takovém panelu je prostě paráda. Dost mě ale 
zaskočilo, že můj Photoshop CS6 ještě nepodpo-
ruje 4K nativní rozlišení. Všechny ikony a lišty 
jsou strašně malé. Než jsem si na to zvykl, tro-
chu jsem se s tím pral. Dnes je to pro mě už den-
ní chléb a čirá spokojenost. Opravdu je dechbe-
roucí, jakou dokonalou kontrolu nad výstupem 
člověk získá díky takovému nástroji, jakým je 
právě Eizo ColorEdge CG318-4K.

Co tě inspiruje? A co poradíš ostatním, jak se 
stát slavným a uznávaným fotografem? #  
Už jako teenager jsem nepropadal žádným ido-
lům. Vždycky jsem věřil, že každý je schopen 
tvořit sám za sebe. Inspirace je všude kolem nás. 
Vždycky mě nejvíc bavilo zachytávat všední 
věci do nevšedních okamžiků. Obyčejná cesta 
do lesa může být pro jednoho jen cestou do lesa, 
ale pro druhého cestou do úplně jiného prosto-
ru a času, kde se všechno zpomalí a plyne úpl-
ně jinak. O tom to je, vnímat svět kolem sebe 
všemi smysly a pak to jen převést v nějaké dílo. 
A recept na úspěch? Univerzální návod neexis-
tuje, je tam hodně proměnných a záleží na indi-
vidualitě každého. Navíc, úspěch je hrozně rela-
tivní pojem. Často se mě lidé ptají, jak uspět 
na zahraničním trhu. Mezinárodní soutěže 
v tomhle docela dobře fungují. Když se zadaří, 
dokáží člověka hodně nakopnout! Je ale důle-
žité si uvědomit, že to, co funguje u mě, nemusí 
fungovat u někoho dalšího. Hlavní je být sám 
sebou – milován jen někým a nepochopen vše-
mi ostatními. Když děláš, co tě baví, tak to děláš 
proto, že chceš – ne že musíš. Věnuješ se tomu 
často a neustále se zlepšuješ. Jsi v tom postupně 
lepší a lepší a časem si toho začnou všímat i lidé 
okolo. To je asi cesta k úspěchu.

Děkuji za rozhovor.
Více o MS: www.martinstranka.com
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ROZHOVOR S MLADÝM ÚSPĚŠNÝM FOTOGRAFEM:

Martin Stranka – úspěch je relativní
Fotograf, umělec, vystavovatel s mezinárodní působností, milovník velkoformátových fotografií a EIZO Ambasador. 
A přes všechny dosavadní úspěchy stále skromný člověk, který to má v hlavě dobře srovnané.

Pro mě je fotka vlastně jako obraz. 
Malíři se ke svým obrazům také 
neustále vracejí, dolaďují je, tu 
a tam něco přidají, dokud nemají 
pocit, že je dílo hotové. Lidé se mě 
často ptají, jak vlastně poznám, že 
je fotka hotová. Prostě to poznám, 
už mi tam nic nevadí, už nemám 
co změnit. 

PRVNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU CREATIVE HUB:

Téma zaujalo nejen grafiky, ale také markeťáky
Vtip, živá komunikace a hojná diskuze  zúčastněných byly synonymem  úvodních seminářů této zajímavé akce.

První dvě úvodní setkání pro-
jektu Creative Hub se usku-
tečnila 4. dubna 2018 v Praze. 
Obsahy obou povídání byly 
totožné, avšak rozličné bylo 
publikum a prostor, kde pre-
zentace probíhala. 

Moderátorem obou seminá-
řů byl Martin Novotný, který 
zúčasněné zaujal nejen rozsa-
hem svých odborných znalos-
tí, a také pohotovými reakce-
mi. Neméně zajímavé povídání 

Prvního nezávazného 
sezení v rámci pro
gramu Creative Hub 
se zúčastnilo ve dvou 
blocích na tři desítky 
účastníků, kteří při
spěli do debaty svými 
zajímavými postřehy. 

přinesl Jan Štor, který popsal 
proces samotného zušlechťo-
vání tiskovin. Inspirativním 
hostem z praxe byl Zdeněk 
Sládek, odborník na komuni-
kaci z kladenského grafického 
studia Dost dobrý design, kte-
rý přinesl přínosné postřehy 
k tématu. Právě Zdeněk Sládek 
bude i jedním z mentorů.

Dopoledne patřilo marke-
tingovým odborníkům
Ranní program se odehrával 
v nádherném prostředí pro-
stor Café Vítkov s okouzlujícím 
výhledem na celé hlavní měs-
to. Účastnící projevovali zájem, 
předváděné vzorky si s neskrý-
vaným nadšením prohlíželi. 
Frekventanti se dále zajímali 
o možnosti dalšího pokračová-
ní v kurzu. 

Tato skupina se nebála rea-
govat a diskutovat, například 
ohledně cen vizitek.

Grafici se sešli odpoledne 
v technickém muzeu
Odpolední seminář se zamě-
řoval zejména na grafiky, gra-
fické designery nebo ilustráto-
ry. Stejně jako první skupina, 
tak i oni si vyslechli přednáš-
ku na téma Konec nudných 
marketingových materiálů, 
kterou velkou mírou obohatili 
o vlastní postřehy, zkušenosti 
a poznatky. 

Diskutující se hodně zajíma-
li také o prezentované vzorky 
a další ukázky. Zájem o ně byl 
tak velký, že přerostl v osobní 
konzultace po ukončení akce. 

Celý odpolední blok pro-
jektu Creative Hub probě-
hl v tematických prostorách 
Národního technického muzea, 
konkrétně v sekci Tiskařství. 
Díky těmto prostorám, kte-
ré výborně korespondovaly 
s tématem, získalo celé povídá-
ní přidanou hodnotu.

Jedinečný projekt pro ta-
lenty s neotřelými nápady
Projekt Creative Hub si zejmé-
na klade za cíl informovat 
o různorodých  možnostech 
pozvednout všední a mnoh-
dy fádní tiskoviny pomocí 
zušlechťovacích technologií. 

Creative Hub se člení 
do 4 úrovní. První level nabízí 
úvodní seznamovací seminá-
ře, v druhém budou probíhat 
praktické workshopy v Praze 
a Brně, ve třetím levelu budou 
účastníci Creative Hubu kon-
zultovat své projekty osobně 
nebo online prostřednictvím 
facebookových skupin. Posled-
ní čtvrtý level zahrnuje slav-
nostní večer spojený s výhlá-
šením soutěže Surface Touch. 
Organizátorem projektu Cre-
ative Hub je GRAFIE CZ, gold 
partnerem Konica Minolta.

SvL↑ Podívejte se, jak vypadalo úvodní setkání.


