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Potkal jsem ho na Pra!ském hrad" p#i p#íle!itosti vernisá!e v$stavy 

Fotografové války p#ipravené Jaroslavem Ku%erou. „Sly&el jsem o va&í v$stav" 

v budov" 'T a nic o ní nevím…“ povídám. A Josef mi odpov"d"l:

Jé, pane !éfredaktore, na té mé v"stav# není nic 
tajného, v$dy% sám víte, jak to na vernisá$ích 
chodí… Dokonce ani o v"stavu zase a$ tak 
nejde, opravdu, kdy$ u$ po&ádám tyhle „akce“, 
tak proto, aby se se!li lidé s lidmi, proto$e jsem 
byl v$dy rád, a' to bude znít pateticky, $e kdy$ 
n#kdo vzpomínal Tehdy jsme se poprvé dali do-
hromady, a to se nejednalo jen o vztahy intimní, 
ale pracovní, 'ím více lidí, tím více kontakt(…
To mi ud#lalo poka$dé radost, v tom jsem vid#l 
smysl. Dal!ím d(vodem je fakt, $e nemám jiné 
ambice ne$ se sám srovnat se v!ím, co bylo 
a je kolem m# a co v!echno na m# p(sobilo 
v $ivot#. Pominu-li neopominutelné, tj. mezi-
lidské vztahy, tak t&eba um#ní, i kdy$ jsem si 
ob'as vzpomn#l na v"rok svého fotoguru Jana 
Saudka „Um#ní je to, co neumí nikdo, a to 
neumí nikdo!“ A tak jsem sv"mi fotografiemi, 
spí!e ne$ bych si hrál na um#ní, cht#l pobavit. 
T&eba neot&el"m nápadem. Co mi ale v$dy 

Takov! je Josef Louda 
a jeho Tvá&e se svatozá&emi

na nazírání na jakékoliv um#ní vadilo, byla striktní 
vyhran#nost, kdy ka$d" má snahu propagovat 
jen „to svoje“ a to druhé jen kritizovat, shazovat. 
Proto jsem na svoji vernisá$ pozval co nejr(zn#j!í 
lidi r(zn"ch profesí a um#lce r(zn"ch $ánr(, 
aby si i oni mohli pro$ít dobr" pocit i ze zp#vu, 
hry n#koho z jiné oblasti hudby, proto tolik 
r(zn"ch $ánr(, proto$e kdy$ je 'lov#k vnímav", 
je vnímav" na jakoukoliv hudbu a zp#v, jen mít 
tu správn# nalad#nou náladu.
Jde mi nicmén# také o v#t!í pozornost k n#kte-
r"m v#cem, které zp(sobují, $e se fotografie stává 
infla'ním zbo$ím, by% se u$ tak moc neprodává. 
U$ proto, $e dneska, kdy jsou digitální p&ístroje 
a focení se stalo lidovou zábavou, mo$n"m 
koní'kem, vá!ní, m($e fotit prakticky ka$d" 
od p&ed!kolního dít#te po starobního d(chodce. 
P&itom technika je stále dokonalej!í a zp(sob 
obrazového vyjád&ení bohat!í. A te) ten pa-
radox. Na v"stavy chodí lidé, na exponáty se 

dívají v ch(zi. Co autorovi v"tvarného díla, a to 
te) nemám na mysli „pouze“ fotografii, trvalo 
vytvo&it hodiny, n#kdy i t"dny a m#síce na to 
u$ nikdo u$ nemá trp#livost, aby se zastavil 
a nechal na sebe tu vizuální v#c p(sobit. P&itom 
i díla ve svém obsahu a form# p&inejmen!ím 
pozoruhodná pozornost dne!ních lidí neudr$í. 
A tak ve snaze „p&ipoutat“ pozornost oko diváka 
natolik, $e neprojde jen letm"m pohledem, ale $e 
ho „p&inutím“ zastavit se a „hledat“, vznikl tento 
jeden z m"ch „projekt(“ Tvá&e se svatozá&emi.
U$ d&íve jsem si to vyzkou!el. Na samém po'átku, 
jak u$ to b"vá, byla náhoda. Vyfotografovan" 
m#l v jistém úhlu záb#ru nad sebou n#jaké 
sv#tlo – lustr – a ten mu vytvo&il nad hlavou 
aureolu. I kdy$ se &íká, $e opakovan" vtip p&e-
stává b"t vtipem, tohle zabralo a diváci se p&i 
pohledu na svatozá&í vícehlavou fotografii za'ali 
bavit, proto$e se p&evá$n# jedná o osobnosti 
ve&ejn# známé. Kdy$ jsem vid#l, $e to zaujalo, 
rozhodl jsem se pokra'ovat. Stal se ze m# 
„lovec“ tvá&ících se tvá&í se svatozá&emi.
Jako v$dy jsem se i tady sna$il o nov" nápad, 
podpo&en" náhodou a dobrou náladou, v duchu 
mé teorie, $e fotografie je o t&ech N: Nápad, 
Náhoda, Nálada. Vzniklo tak p&es 800 portrét( 
mnou náhodn# stylizovan"ch záb#r(, o kter"ch 
p&itom fotografovaní nev#d#li. Problémem z(-
stává prostor a zp(sob uchycení takov"chto 
velk"ch fotografií. A proto, $e v Televizním klubu 
v Rohlíku není nejvhodn#j!í prostor na zav#!e-
ní na ze), vym"!leli jsme jiné vystavení, a to 
v prostoru mezi lampami na p&ilehlé terase. 
Ov!em za p&edpokladu, $e nebude pr!et.
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Hodlám ud!lat je"t! jednu, poslední v#stavu 
sv#ch $ánrov! r%zn#ch nám!t% vznikl#ch z ná-
pad%, v!cí a d!j% kolem nás, které nevnímáme 
do detailu, dokud se takto koncentrovan! 
nep&edlo$í k nahlédnutí. Pak skon'ím a budu 
více psát, proto$e fotografie a jejich digitalizace 
nejen$e se zrychluje jako doba sama, ale jistá 
závislost na po'íta'ovém zpracování zp%sobila, 
$e jsem si nechal utéct pár let $ivota. Byly to 
stovky hodin nad tisíci fotografiemi. Ka$d#, 
kdo propadl téhle vá"ni, ví, jak ka$dá fotka 
vyvolává dvojí emoci. První, kdy$ záb!r po&i-
zujete, druhou pak, kdy$ s fotografií pracujete 
na po'íta'i. A to nepí"u o tom, co mi není 
vlastní, fotografovat pro bulvár – na to tzv. 
„musíte mít $aludek“. Bulvární fotograf v touze 
vyfotit co „nejskandáln!j"í“ snímek se stává 
druhému fotografovi konkurentem a$ do té 
míry, $e p&i „akci“ mezi nimi dochází k &evnivosti 
a$ nevra$ivosti. Nedávno jsem byl na pietním 
aktu za Arno"ta Lustiga u rodinného hrobu, 
kde je"t! ani nebyl Arno"t poh&ben, na ma-
lém prostoru se natla'ilo tolik fotograf%, $e 
povalili sousední náhrobek, kter# se rozlámal 
na kusy a málem jednoho zmrza'il. To si pak 
&íkáte: „Co já tady vlastn! d!lám…?“ U$ jsem 
starej, &ekl jsem, kdy$ jsem to vid!l, a jedna 
mladinká blond#nka s fotoaparátem za sto 
tisíc mi okam$it! &ekla: „No, kone'n! jste na to 

p&i"el.“ A já jí na to: „No, také se do'káte, 
sle'no.“ Ka$d# "éfredaktor od svého fotografa 
o'ekává „sólokapra“, proto$e jen taková fotka je 
zárukou vy""í prodejnosti, a tak se zaprodávají 
i fotografové. Jak to za&ídit, kdy$ na jednom 
míst! jsou hned desítky fotograf% a ka$d# 
má jednu jedinou ambici vyfotit to, co ten 
druh# ne. Navíc mládí vp&ed, nebo( ka$d# 
z mlad#ch fotograf% si dnes m%$e – má-li 
na to – po&ídit nákladné vybavení, a pak, 
kdy$ jde na reportá$, stává se z n!ho zb!-
silec, kter# fotí rychlospou"tí (ono se n!co 
z toho v$dycky povede – nejlépe n!jak# "kleb), 
a ve skupin! jin#ch „koleg%“ dochází k situacím, 
které lze p&irovnat jen k hromadnému dojezdu 
pelotonu cyklist% do cíle závodu, kde jde jen 
o lokty, jako by "lo o $ivot, slu"nost a úcta 
v takov#ch situacích neexistuje. Pochopil jsem, 
$e v mém v!ku tam u$ není pro m! místo. 
Jeden mladík, kdy$ jsem mu p&eká$el v jeho 
vehemenci, na m! k&ikl: „Kdybys nebyl tak 
starej, dal bych ti do dr$ky!“ N!kdy jsem si 
nam#"lel, $e t!m, co se tam tak bezohledn! 
derou a strkají, ani nejde o to, aby ud!lali 
dobrou fotku, jako spí" o to, aby ji náhodou 
neud!lal ten druh#. Mezi fotografy je 'ím dál 
tím víc mlad#ch d!v'at, které jsou dokonce 
je"t! agresivn!j"í ne$ tihle kluci, proto$e h&e"í 
na to, $e bránit se agresí proti $en! je více ne$ 

trapné. Ono to fotografování pro magazíny 
a noviny p&itahuje n!které mladé lidi z&ejm! 
také proto, $e jednak to v nich vyvolává pocit 
d%le$itosti, $e se dostávají do bezprost&ední 
blízkosti populárních osobností, pak mají ten-
denci jim i tykat a chlubit se. „S tím se znám, 
to my jim d!láme popularitu,“ utvrzují se mezi 
sebou, kdy$ jsou pak jejich fotky na titulních 
stranách novin a magazín%. U$ proto si to 
necht!jí s nik#m rozházet. Jsou to v podstat! 
vzájemn! parazitující vztahy… jedna strana 
pot&ebuje druhou. Takovéhle focení bez po-
t&ebné invence je relativn! snadné: zmá'knout 
spou"( a pak za to dostávat peníze. P&itom 
nikdo z nich není s to ze své „tvorby“ ud!lat 
jednu jedinou v!t"í v#stavu, která by zaujala 
pozornost "ir"ího publika. O to jsou více kriti'tí 
ke v"emu a v"em, jako by si mysleli, $e jen 
tak stoupnou v cen! oni sami.

Tak co, sta'í vám takovéhle povídání, pane 
"éfredaktore Rudolfe Stáhlichu?
Posílám vám tedy alespo) ukázku z onoho 
cyklu Tvá&e se svatozá&emi… A vy s nimi nalo$te 
podle svého uvá$ení. Pozdravení, s úctou k vám, 
Josef Louda

Díky, pane Josefe Loudo. Myslím, $e byste nem!l 
p&estat fotit.    Rudolf Stáhlich


