STANISLAV PETERA

Jak se fotí
příběhy
Kolik potu a krve, kolik desítek tisíc
a kolik probdělých nocí může stát šest
fotek? Na následujících stranách se
dozvíte, jak Stanislav Petera plánuje
a realizuje své epické příběhy.
tanislav Petera, kterého považujeme za
jednoho z nejlepších českých fotografů,
se před časem rozhodl fotografovat
příběhy. Jsou to příběhy, které dlouhé
roky krystalizovaly v jeho hlavě. A pokud
bychom měli vypátrat jejich prvotní
inspiraci, pak by to byly dobrodružné
knihy a filmy, které Peteru jako dospívajícího
ovlivnily. Jedním z příkladů je nedávno nafocený
příběh o nepřemožitelném čínském mnichovi.
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Kde se vzala inspirace pro příběh z Číny?
Jako kluk jsem vyrůstal mimo jiné na kung-fu
filmech a nějaký čas jsem kung-fu i cvičil. Obrázky
nepřemožitelných šaolinských mnichů, kteří pod
vedením bělovousého vrásčitého mistra procházejí
nekonečně obtížným výcvikem, mám vypálené hluboko
v hlavě. Takže už když jsem začal s focením, bylo to
jedno z témat, která jsem chtěl dostat do své tvorby.
Můžeš příběh stručně popsat?
Je to příběh mnicha-šermíře z pozdní dynastie Song
(13. století), který putuje po Číně a vyzývá na souboj
jiné bojovníky. To bylo kdysi běžné, mistři různých
škol se utkávali, protože chtěli dokázat, že právě jejich
škola je nejlepší. Někdy se bojovalo na život a na smrt
a spousta lidí tehdy umírala. Bojovníkovou motivací je
násilná smrt jeho ženy a dětí, která v něm probudila
démony, které utiší jen mnoho a mnoho dalších smrtí.
Od počátku bylo jasné, že půjde o příběh s výjimečně
temnou atmosférou.
Jsi známý tím, že než začneš nějaké focení vůbec
plánovat, seženeš si o tématu spoustu informací.
Jak jsi postupoval v tomto případě?
V rámci přípravy jsem viděl několik desítek kung-fu
filmů a přečetl mnoho knih. Na nich jsem si ujasnil,
jaký styl kung-fu mě zajímá nejvíc, kdo bude můj
hrdina i v jaké krajině a historickém období se bude
příběh odehrávat. Tuto fázi považuji skoro za nejdůležitější, protože čím přesnější představu mám, tím víc
různých vrstev můžu do příběhu i osobnosti hrdiny
vložit. Hodně mi pomohl i náš model Qin Fei. Sám je
mistr a učitel kung-fu a má velký přehled o různých
stylech, obdobích i historických událostech, takže s ním jsem všechno konzultoval.

Jak dlouho ti rozpracování příběhu trvalo?
Samotný příběh jsem nosil v hlavě několik let,
postupně krystalizoval. Nicméně v poslední nejdůležitější části jsem přípravě konceptu věnoval kolem
týdne. Nedělal jsem nic jiného, nad příběhem jsem
seděl od rána do večera. Snažil jsem si ho vizualizovat, rozpracovat do konkrétních záběrů.
Jaký byl tedy další postup?
Protože jsem nemohl jet do Číny na obhlídku lokací,
musel jsem si vystačit s dostupnými zdroji. Měl jsem
poměrně přesnou představu o tom, jak by lokace měly
vypadat, nicméně hledání zabralo mnoho hodin
prohlížení fotek z různých cestopisů a dokumentů. Kvůli
ohromné rozloze Číny jsem se navíc musel omezit na
jednu oblast, aby přesuny nezabraly příliš mnoho času.
Jakmile jsem si byl jistý, kde přibližně chci fotit,
stanovil jsem pevné datum celé výpravy, které se
účastnil model Fei, asistent Martin a Matěj Třasák
v dvojroli kameramana a kreativního pomocníka.
Co dalšího jste museli před odjezdem řešit?
Zbývalo dořešit ubytování, letenky, dopravu a sehnat
kostýmy. S kostýmy byla trochu potíž, protože
v Čechách dobové kostýmy kung-fu mnichů ze 13.
století z jižní Číny neseženeš. Museli jsme se tedy
s Feiem ponořit do hlubin čínského internetu
a poskládat různé kousky z mnoha různých zdrojů.
V potaz jsme navíc museli brát i to, aby se v kostýmech
dalo bojovat a vypadaly dobře i v pohybu. Produkce
nám celkem zabrala celý další týden.
Jakou fotovýbavu jste brali s sebou?
Přesto, že jsme jeli ve čtyřech a mohli jsme toho vzít
poměrně dost, snažil jsem se jako vždy omezit výbavu

na minimum. Věděl jsem, že v horách, kam jsme také
měli namířeno, poneseme vše na zádech. Sbalili jsme
dva sety foťáků s objektivy, šest bateriových záblesků
Fomei Digitalis Pro T600 s reflektory a barevnými gely,
stativy, odpalovače Pocket Wizard, svítilny Nitecore,
dron a v neposlední řadě bateriový mlhostroj.
Pojďme se přesunout do Číny. Jaký byl tvůj první dojem?
Cesta z Prahy do města Fenghuang v provincii Hunan
trvala třicet hodin. Dorazili jsme tam velmi nevyspalí
a můj první dojem byl hrozný. Čekal jsem, po zhlédnutí všech dostupných fotek z místa, že přijedeme do
magického polozapomenutého historického města,
ale Fenghuang byl horší než Český Krumlov v sezóně,
Disneyland a Matějská pouť dohromady! Číňané
zrovna měli nějaký svátek a celé město bylo plné
turistů, na krásných historických domech blikaly LED
dekorace, všude hlasitá hudba a odér mořských řas
lisovaných nejspíš s opičím trusem. Nedokázal jsem
si představit, že by se na tomto místě dalo něco
nafotit.
Druhý den jsem se brzy nad ránem vydal do města
hledat lokace a město bez turistů a blikajících dekorací
začalo připomínat starověkou Čínu. Staré dřevěné
domy, chrámy a magické zahrady – tak jsem si tuto
zem vždy představoval. Obhlídka trvala asi dvanáct
hodin, hledal jsem lokace na jednotlivé záběry, zkoušel
s asistenty rovnou kompozice a domlouval, zda a kam
nás pustí. Prostě všechno, co přes internet nezjistíš. Po
návratu do hotelu jsme fotky prohlédli, zkusili z nich dát
dohromady celý příběh – a vyrazili na druhé kolo,
protože spousta záběrů chyběla. Pak zbývalo jen
dokreslit přesné storybordy a všechno nabralo daleko
konkrétnější obrysy. Skončili jsme těsně před půlnocí
s tím, že ve tři ráno začíná první focení.
SRPEN 2018

Stanislav
Petera
Umělecký fotograf
Do širšího fotografického povědomí vstoupil svým specifickým stylem, využívajícím ve
vysoké míře postprodukce, což
mu umožňuje zasazovat díla do
světa plných zvláštní, magické
atmosféry. Nicméně u posledních projektů opouští montáže
a staví si reálné dekorace.
Jeho fotografické začátky jsou
spojeny s módní a reklamní
fotografií, kterou studoval
v Paříži. Tam pronikl i do tajů
postprodukce.
Po návratu z Paříže založil
fotografickou školu Light Garden Academy, kde vyučuje
módní a reklamní fotografii,
svícení, postprodukci a jiné
fotografické disciplíny.
V současnosti patří mezi nejlepší české komerční fotografy.
Nicméně veřejnosti se prezentuje pouze vlastními projekty,
kterým se intenzivně věnuje.
www.stanislavpetera.com
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Fei do místní kung-fu školy, kde během čtyřhodinového vyjednávání s jejím mistrem zajistil rovnou
několik modelů–bojovníků.
Jak probíhalo focení?
Museli jsme začít velmi brzy, jednak kvůli světlu
a také z toho důvodu, že ráno se v ulicích – kromě
uklízečů – nikdo nepohyboval.

foto Matěj Třasák

Kolik času potřebuješ na jednu fotku?
Asi tři čtvrtě hodiny, někdy hodinu, nicméně doba,
kdy mám v ruce foťák, není delší než patnáct minut.
Zpravidla pořídím něco mezi deseti a třiceti záběry.
Zbývající čas zabere nácvik choreografie a nasvícení scény. Času nebylo nazbyt, byli jsme limitováni svítáním a museli jsme stihnout několik
focení na různých lokacích.
Výběr lokací je tedy společný proces?
Zjistil jsem, že hledat lokace je lepší v týmu. Matěj je
reportážní fotograf a má vždycky inspirující pohled na věc.
Martin zase velmi dobře kreslí, takže má pohled umělce,
a když se všechny mozky dají dohromady, vznikají někdy
opravdu zajímavé nápady.
Podle jakého klíče jsi lokace vybíral?
Věděl jsem, jaké záběry chci fotit, ale konkrétní znalost
míst jsem neměl. Město jsem znal jen z fotek. Hodně by
pomohl Google Street View, ale v Číně není na většině
míst k dispozici. Takže prostě chodím městem, oči
otevřené, v ruce seznam záběrů, a když se mi nějaké
místo líbí, nafotím si ho a ideálně si tam rovnou s asistenty vyzkouším zamýšlený záběr.
Museli jste také sehnat modely. Jak jste postupovali?
To měl za úkol Fei. Zatímco jsme byli na oblídce, vydal se
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Potřeboval jsi na focení v Číně nějaké povolení?
Žádost o vízum do Číny zahrnuje dlouhatánský
formulář, kde nesmíš uvést, že jsi fotograf nebo
novinář, jinak se šance na získání víza limitně blíží
nule. Matěj to nevěděl a po pravdě napsal, že je
fotograf. Všichni jsme pak museli absolvovat hodinový výslech na ambasádě, při němž jsme se velmi
podezíravou úřednici snažili přesvědčit, že se v Číně
rozhodně nechystáme fotit utlačované národnostní
menšiny ani nic podobného. Za pomoci Feiova
mistrného překladu jsme to ale nakonec zvládli, byl to
ale jeden z nejvíc stresujících momentů celé akce.
Jaká ohniska jsi používal?
Před nějakým časem jsem si uvědomil, že mi v příbězích chybí detaily, takže jsem začal fotit i na delší
ohniska než je mých oblíbených 24 mm. Krom 50mm
objektivu jsem s sebou měl i 135 mm, ale přiznám se,

že ještě budu potřebovat opravdu hodně cviku, než
to bude za něco stát. Jsem zvyklý se dívat na svět
a přemýšlet o záběru spíš „širokoúhle“, perspektiva
delších skel na mě působí klaustrofóbně, takže ani
teď se detaily do finálního výběru nedostaly. Dal
jsem přednost širším záběrům, které se zdály
povedenější. Snad to příště bude lepší.
Ve městě jste nezůstali dlouho, ale přesunuli
jste se do hor v národním parku Zhangjiajie.
Kolik jste toho nacestovali?
I přesto, že jsme se snažili, aby to z města do hor
nebylo daleko a nemuseli jsme se trmácet přes půl
Číny, do hor jsme jeli celý den. Celkově jsme za
týden v Číně najeli asi 4 000 km vlakem a 300 km
autem. Při hledání lokací ve městě jsme nachodili
přes 20 km. Dalších 60 km s výbavou na zádech
jsme pak zdolali v horách. Raději jsem ani nezjišťoval, jaké to bylo převýšení.
Dokážu si představit, že pobyt v Číně byl nesmírně
fyzicky náročný. Co tě udržuje při vědomí? Adrenalin?
Ten ti rychle dojde. Spíš vědomí odpovědnosti za
výsledek – kvůli mně i celému týmu. V Číně jsem třeba
poprvé zažil, jaké je fotit pro probdělé noci. Celkem
jsem za týden v Číně naspal jen asi osm hodin. Většinu
času jsme fungovali jen na kávě a zeleném čaji. Fei,
který se dobře vyzná v čínské medicíně, nám sice
nabízel akupunkturu, která nám měla odblokovat
potřebu spánku, toho jsme se ale trochu báli.
Co se ti v Číně nepovedlo?
Jednou z lokací, kde jsem chtěl fotit, byl klášter.
Představoval jsem si opuštěný starověký klášter
v horách, kde bude bělovlasý dědeček učit své žáky
kung-fu, ale realita byla zcela jiná. Všechny kláštery
v Číně jsou státní instituce, turisticky velmi oblíbené. Veškerá mystika se vytratila a zařídit tam
focení je téměř nemožné.
Jak se ti podařilo příběh poskládat bez kláštera?
Fotky z kláštera měly být až poslední. Příběh měl

končit tím, že hlavní hrdina odchází do hor, kde
zakládá svoji školu. Bez kláštera příběh končí tím, že
odchází do hor, neznámo kam. Konec příběhu je
tedy otevřený. Nicméně mnoho nechybělo a neměli
bychom ani horskou scenérii. V horách se nám dva
dny nedařilo najít vhodnou lokaci, kde by se dalo
fotit z jedné skalní plošiny na druhou. Všechna
místa, kam jsme přišli, byla ohraničená a všude
stovky turistů. Byl jsem dost zoufalý, protože bez
fotky z hor by příběh nedával smysl. Naštěstí jsme
se spřátelili s místním mnichem, který se nás ujal
a vlastně nás zachránil. Poslední den nás ve tři ráno,
těsně před odjezdem zavedl na místo, které přesně
odpovídalo mé představě.

Nahoře
„K filmové řeči neodmyslitelně patří storyboardy, které
mi pomáhají převést koncept
do série fotografií.“

Kolik sis přivezl fotek?
V plánu bylo patnáct záběrů, a jak jsem říkal, nenašli
jsme klášter. I proto vzniklo „jen“ dvanáct fotek,
SRPEN 2018
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„Jediné co mi udělá lepší
fotku, je precizní plán,
zajímavější model, lepší
kostým, epická lokace,
skvělé světlo a až úplně
nakonec foťák či objektiv.“
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Nahoře
„Na jednu fotku potřebuji
asi tři čtvrtě hodiny, někdy
hodinu, nicméně doba, kdy
mám v ruce foťák, není delší
než patnáct minut. Zpravidla
pořídím něco mezi deseti
a třiceti záběry. Zbývající čas
zabere nácvik choreografie
a nasvícení scény.“

z nichž jsem nakonec vybral šest. Nicméně i kdyby
bylo všech dvanáct záběrů perfektních, nepoužil
bych všechny, protože příběh o dvanácti fotkách
už by byl příliš dlouhý a divák by jen těžko udržel
pozornost. Vždy je lepší fotit víc než míň, mít různé
varianty a pak je probrat. Nejhorší je přijet domů
a zjistit, že nějaký záběr chybí.
Podle jakých dalších kritérií skládáš
jednotlivé záběry do příběhu?
Aby byla série fotek pro diváka srozumitelná
a vizuálně atraktivní, musí fotograf respektovat
předem daná pravidla – těm se říká filmová řeč.
Stručně řečeno, nejprve musí diváka uvést do děje,
sdělit mu, kde se nachází a v jaké době, pak mu
představit hlavního hrdinu, nastínit děj, ten následně nechat vyeskalovat a nakonec diváka uklidnit
a příběh uzavřít. Přitom je třeba střídat různé typy
záběrů (celek a detail) a jejich úhly (podhled či
nadhled), fotit zblízka či zdálky, aby série měla
dynamiku a divák se nenudil. Filmovou řeč běžně
používají filmaři a podle mě by ji měli znát i fotografové. K filmové řeči pak neodmyslitelně patří
již zmíněné storyboardy, které mi pomáhají
převést koncept do série fotografií.
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Jenže moc fotografů storyboardy ani nezná…
Storyboardy běžně používají reklamní fotografové,
ale upřímně neznám nikoho, kdo by je používal pro
svou vlastní tvorbu. To je velká škoda, fotografům
by myslím prospělo daleko víc plánovat, než vůbec
vezmou do ruky foťák. Načrtnout jednoduchý
storyboard přitom není nic těžkého.
Kupodivu má většina fotografů problém i s produkcí,
která tomuto typu focení neodmyslitelně patří. Rozumím
tomu, že fotografové raději investují do nových objektivů
a těl v naději, že jim z nich zázračně „vypadnou“ lepší
fotky. Je to cesta nejmenšího odporu, kterou navíc podporuje marketing fotografických firem. Moje zkušenost
je ale přesně opačná – jediné, co mi udělá lepší fotku,
je precizní plán, zajímavější model, lepší kostým,
epická lokace a skvělé světlo a až úplně nakonec foťák
a objektiv. Takže v tomto pořadí také do focení investuji.
Proč je pro tebe precizní plánování důležité?
Na začátku je celá představa o budoucích fotkách hodně
mlhavá a neurčitá. Plánování mi umožní jednotlivé
problémy přesněji popsat, rozebrat a následně vyřešit.
Mám tak možnost se věnovat čím dál tím menším
a jemnějším detailům. Kdybych třeba neměl připravené
záběry a lokace, nemohl bych se na místě při focení

věnovat choreografii a světlu, protože bych hledal úhel
záběru. Plánování pro mě představuje možnost, jak toho
co nejvíc vyřešit už před focením, abych v jeho průběhu
mohl být maximálně kreativní a měl čistou hlavu.
Nicméně vše naplánovat nemůžeš. Kdybyste
například nepotkali mnicha, který vás zavedl na
místo, které jsi nemohl najít, neměl bys důležitý
záběr. Jak si něco takového vysvětluješ?
Když jsi připravený, máš jasnou vizi, silnou vůli a jsi
odhodlaný udělat vše, co můžeš, vesmír většinou
udělá všechno pro to, aby ti pomohl, byť často jinak,
než očekáváš. Vynaložené úsilí se vždycky vrátí.
Jak velký stres při focení zažíváš?
Přestav si, že máš na povel tři svoje lidi, pět čínských
modelů, že jsi totálně nevyspalý, máš jet lag a střevní
problémy, protože ses přiotrávil nějakým jídlem. Pak
se ti nedaří vytěsnit myšlenku, že tě celé focení vyjde
bezmála na dvě stě tisíc korun, že jsi v Praze nechal
rodinu, kterou jsi měsíc neviděl, protože jsi odletěl
ten samý večer, co ti skončil maratón seminářů.
A v neposlední řadě tě znervózňuje fakt, že fotky
by měly patřit mezi to nejlepší, co jsi kdy udělal.
Očekává to tvé publikum a očekáváš to i ty sám.

To chce pevné nervy…
A pevnou vůli. Při focení jsem vypozoroval, že
většina fotografů to v jisté chvíli zabalí, byť tuší,
že ještě nemají hotový záběr, kvůli kterému to celé
začali. Nechtějí přemáhat únavu svojí nebo modelů,
hledat jinou variantu záběru či se přesunout na další
lokaci. Skončí těsně před cílem. Na seminářích, které
organizujeme, to vidím poměrně často. Má zkušenost
je ale taková, že když se člověk kousne a jde za hranu
pohodlí, ať už svojí či lidí v týmu, vyplácí se to.
A stalo se to i v Číně, křičeli jsme na sebe, nadávali si,
posílali se na různá místa, ale nikdy jsme to nevzdali.
A odvezli si fotky, kvůli kterým jsme tam jeli.
Jak probíhala postprodukce?
Fotky jsem nechal dva měsíce uležet. To je dobré
z toho důvodu, že s konkrétním záběrem se mi často
spojuje, kolik práce s ním bylo a pak si říkám: ten tam
musí být, ten nás všechny stál hrozné úsilí. Od toho
je třeba se oprostit, protože kolik jsi do fotky vložil
energie, nikoho nezajímá. Často se do finálního výběru
víc hodí jednoduchý záběr, který si měl za pět minut
hotový, než vydřená fotka, která tě stála týden života.
Jak jsi fotky upravoval?
Většina záběrů byla nafocená tak, že žádnou zásadní
retuš nepotřebovaly. Nejvíc času jsme strávili na
technické retuši – odstranění moderních prvků:
satelitů, klimatizací, odpadkových košů a podobně.
Výjimkou byly dvě fotky. U první s bojovníkem na
loďce jsem přidal kus města na obzoru. Chtěl jsem,
aby záběr působil temně, stísněně a uzavřeně, proto
jsem se oblohu rozhodl eliminovat. U druhé fotky
jsme pak fotili zvlášť bojovníka na střeše a ulici
s dalšími postavami, takové místo se nám nepodařilo najít. S retušemi mi tentokrát pomáhal můj
velmi nadaný student Radovan Bartek, bez jeho
pomoci něj by celá série byla hotová daleko později.
www.stanislavpetera.com
SRPEN 2018

Fotovýbava
Vzhledem k tomu, že své záběry
komponuje v širokoúhlých
filmových formátech a při ořezech přichází o megapixely,
fotografuje na 50,6Mpix Canon
EOS 5DS R. Nejčastěji má na
něm nasazenou Sigmu 24 mm
f1,4 Art či některé delší pevné
sklo řady Art. Na cesty si bere
bateriové záblesky Fomei Digitalis Pro T400 a T600, u nichž
oceňuje nízkou hmotnost
a spolehlivost. Používá je
v kombinaci se standardními
reflektory a barevnými filtry.
Téměř na žádném svém focení
se neobejde bez mlhostroje.

Pokud se o plánování
a produkci velkých
fotografických
projektů chcete
dozvědět víc,
Stanislav Petera
vydal na toto téma
výuková videa.
Prodává je na Light
Garden Academy:
www.lightgarden.cz
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