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 Karel Cudlín se narodil 28. června 1960 v Praze. V letech 1975 - 1979 studoval 

gymnázium a poté strávil dva roky na střední škole sociálně-právní. V letech 1983 - 1987 

absolvoval FAMU, obor umělecká fotografie. Za svou kariéru spolupracoval s mnoha 

českými i zahraničními periodiky, například s Mladým světem a Lidovými novinami. Dále fotil 

pro ČTA a působil jako externí pedagog na FAMU. Jeho díla jsou součástí veřejných sbírek 

v ČR i ve světě. Vystavoval v českých městech i v zahraničí - Kolíně nad Rýnem, Berlíně, 

Sofii, Bukurešti a dalších. Vyšly dvě knihy jeho fotografií - Karel Cudlín: Fotografie, Torst, 

Praha 1994 a Jindřich Marco, Karel Cudlín: Izrael 50, Argo, Praha 1998.  

 

 Na úvod naprosto obligátní otázka: Kdy jsi začal fotit? 

 

 Začal jsem fotit někdy na gymnáziu, bylo mi sedmnáct nebo osmnáct. Možná to bylo 

taky tím, že někteří lidi ve třídě malovali, někteří psali básně, a já jsem chtěl něco dělat, tak 

jsem začal fotit. Nejdřív spolužáky, potom jsem začal fotit Cikány, vlastně Romy.  

 

Prostě jsem tak fotil všechno možné na Žižkově, sem tam nějaké děti, a vyšla paní, 

řekla „Jé, přineste nám fotky“. Tehdy bylo mnohem menší napětí mezi skupinami lidí, takže 

to šlo. Tak jsem přišel k nim domů, a najednou jsem viděl úplně jiný život než u jedináčka ze 

„slušné rodiny“: žilo tam několik generací pohromadě, existovaly mezi nimi úplně jiné vazby, 

měli odlišné sociální a kulturní zážitky, takže mě to začalo zajímat, začal jsem tam chodit a 

fotit. To byla první větší věc. 

 

A sešlo se to dohromady s jinými zážitky, viděl jsem třeba film Řek Zorba, a tak jsem 

najednou měl pocit, že mě nejvíc „naplňuje“, že mě nejvíc baví fotografie nebo dokument. A 

od té doby jsem fotil v podstatě jenom dokument, vyjma některých cvičení, která jsem dělal 

na škole. 

 

V povědomí lidí existuje jakési rozdělení fotografie na žurnalistickou a uměleckou. 

Kam by ses v rámci tohoto spektra zařadil? 



 

Já bych rozdělil fotografii jinak, i když to taky není úplně přesné. Na fotografii, která 

je dokumentární nebo živá, a na fotografii, která je připravená nebo manipulovaná, snad by 

se dalo říci výtvarná, i když to taky není přesné. Portrét je například něco mezi, může být i 

čistě dokumentární, i stylizovaný. Tím, co je a co není umění, bych se vůbec nezabýval. 

Například Eugene Smith, to je velká postava humanistické reportáže, a jeho dílo je vždycky 

humanistický dokument, ale určitě je to i umění. 

 

Označení žurnalistická fotografie pochází z toho, že je jakoby určena pro časopis. 

Ale pak tu stojí následující otázka: je Koudelka žurnalistická fotografie? A celé Magnum? 

Tyhle termíny jsou velmi proměnlivé a souvisí s postavením médií ve společnosti.   

 

Jaká jsou Tvoje oblíbená témata? 

 

Lidi, já fotím v podstatě jenom lidi. Ono to třeba potom do nějakého tématu 

sklouzne, ale já fotím lidi obecně. Kdybych někdy, třeba za deset let, chtěl vydat nějakou 

knížku, nechtěl bych ji dělat jako tematickou. Já vždycky vlastně fotím jenom lidi, a občas 

z toho jakési téma vznikne, občas se to i jako téma vystaví.  

 

Třeba jako výstava o Izraeli, kde se to sešlo s padesátým výročím vzniku státu a 

podařilo se to dát s panem Marcem dohromady. Pro mě ale z toho zbydou tři, čtyři fotky, 

které budou obecnější než téma Izrael. 

 

Jak si vybíráš, co budeš fotit? To třeba vyrazíš do ulic... 

 

Jak kdy. S tou Izraelí například to bylo tak, že jsme tam jezdili a podle situace jsme 

vybírali. Samozřejmě je dobré být tam na nějaký svátek, jít někam, kde se něco děje... Jako 

téma, jako „pravdu“, jako „objektivní pohled“ na věc jsem svoje fotky nikdy nepojímal. 

  

Teď jsem se v rámci práce pro nadaci České foto rozhodl zabývat prací a lidmi, lidmi 

v pracovním procesu teď po revoluci. To znamená, že si musím domluvit focení v nějakém 



podniku, schůzku... jenomže ono to často dopadne tak, že v podniku nevyfotím nic a vyfotím 

někde něco úplně jiného. Nejdůležitější je asi hodně chodit. 

 

Existuje něco, co by sis hodně rád vyfotil? Ať už je to téma, země, určití lidé... 

 

Určitě. Hlavně Izrael, tam jezdím rád a mám k ní vztah. Ale určitě bych rád fotil ještě 

dál někam na východě. Jednak umím jazyk, jednak naše zážitky z dob minulých jsou někdy 

společné, protože tady byl komunismus a oni ho tam měli taky. To bych určitě chtěl, podívat 

se někam na Sibiř, k Bajkalu. Nevím proč, ale jako si někdo říká, že by chtěl jet do Ameriky 

a vidět New York, tak já bych chtěl vidět Bajkal. 

 

Určitě bych chtěl na východ. Nikdy jsem nebyl v Americe a nevím, co bych tam fotil, 

ale nikdy ně to tam netáhlo. Problém je trošku v tom, když ty země jsou exotické. Člověk se 

musí dostat k podstatě a zbavit se exotických atributů. Aby to nebyly fotky o tom, že tady na 

Václaváku lidi nejezdí na oslu, a tam jezdí na oslu. Aby fotky nebyly zajímavé jen tím 

vnějším. 

 

Ovšem duchovní život se fotí těžko. Nesmíme zapomínat na vnější atributy, kterých 

se nezbavíme - na lidi, jejich výraz, oděv, na auta... V Praze těžko dneska vyfotíte ulici bez 

aut, a auta mají všechna moderní tvary, čili když chcete vyfotit romantickou atmosféru, která 

byla třeba v Praze nebo Paříži před padesáti lety, asi musíte jet někam jinam.  

 

Je nějaký fotograf, na kterého se cítíš být silně vázán? 

 

Určitě. Koho mám rád, kdo mě ovlivnil jak fotograficky, tak lidsky je Vojta Dukát. 

Spolu jsme zažili hodně věcí, vzal mě s sebou třeba na Podkarpatskou Rus. On tady 

v Čechách není vůbec známý, a navíc vlastně víc točí než fotí. 

 

Z jiných fotografů, které jsem třeba nikdy nepotkal a jenom znám jejich fotky, je jich 

spousta. Již zmíněný Eugene Smith, hodně lidí z Magna, Josef Koudelka má pěkné fotky, 

Salgado má dost pěkných fotek... A jsou to lidé, kteří dělají nejen dokumentární fotografii. 



 

Kdyby se čirou náhodou stalo, že bys přestal fotit, ať už proto, že by Tě to přestalo 

bavit, nebo z jiného důvodu, co bys dělal? 

 

To je těžké. Konec s focením je o tom, aby člověk měl dost síly říct si, že už mu to 

nejde. Je nutné se vystříhat toho, aby se člověk opakoval - skoro nikdo nedokázal nějakých 

čtyřicet let fotit živé věci, to ti potom připadá, že se opakuješ. Někdo začal fotit na velký 

formát, Josef Koudelka začal dělat panoramata, hodně lidí taky začalo točit; nebo se dá jít 

učit. Pak je ovšem taky problém živit se, je to otázka rodiny, vyčerpanosti, opotřebovanosti. 

Já nevím, čím bych se třeba v padesáti živil. Nevím, to záleží na mnoha faktorech. 

 

Potom spousta lidí bohužel taky přejde - a to doufám, že se mi nestane, i když to 

nebezpečí je pořád a denně - z věcí, které chce dělat, na věci, které dělat nechce, na ty tzv. 

komerční. Tedy - on člověk vždycky musí dělat nějakou „komerci“, protože musí z něčeho 

žít, ale jde o tu míru, a o to, aby si člověk nezačal namlouvat, že to vlastně dělá dobře. Aby 

se neobrátil ten poměr, kdy dělá některé věci jenom proto, aby se uživil a vydělal si na ty 

věci, které chce dělat a které jsou pro něj prvořadé; aby se tím hlavním nestala právě 

„komerce“ a člověk pro sebe nepracoval až v druhé řadě, ve svém volnu. 

 

Co považuješ za komerční složku ve své tvorbě? 

 

Živím, nebo spíš přiživuju se tím, že dělám dokumentaci veletrhů, nějakých 

mejdanů, s tím, že si pořád myslím, od revoluce, že se tam dá vyfotit něco pěkného druhým 

foťákem. Fotím taky vernisáže, občas portréty, třeba pro účely nějaké knížky nebo tak. 

 

Občas něco pro časopis, i když těch zakázek je čím dál míň. Když jsem v cizině, 

snažím se vyfotit nějaký diák a potom ho prodat, ne přímo pro reklamní účel, ale třeba 

krajinka na obálku časopisu nebo knihy. Ale proč ne, to mně zas až tolik nevadí. 

 



Potom je něco mezi, to je spíš čestná funkce, za kterou je minimum peněz, i když je 

to taky, práce, zakázka, nefotím tam věci, které chci, ale které jsou potřeba; to je focení pro 

prezidenta Havla. Byl jsem s ním dvakrát, na Ukrajině a v Polsku. 

 

A co Lidové noviny? 

 

Já jsem dělal v Prostoru, a když ten skončil, sháněl jsem práci. Asi rok a třičtvrtě 

jsem byl v Lidových novinách na půl úvazku, střídali jsme se s Lubošem Kotkem. Potom 

přišla nabídka od tiskové agentury, kam jsem oba přešli. Nerozešel jsem se s nimi ve zlém, 

ale teď se s nimi soudím. 

 

Už za úplně jiného vedení, než co jsem zažil já, se začaly otiskovat nějaké fotky 

z archivu, za které neplatili. Zatím jsem vždycky vyhrál, ale LN se odvolaly, takže náš případ 

je teď u Nejvyššího soudu. 

 

V mém konfliktu s LN jde navíc ještě o to, že fotografie nejen že byly ořezány a 

zbaveny tak něčeho podstatného, ale dokonce byly smontovány. Třeba třem jdoucím 

ženám, které jsou ze Slovenska a ještě navíc Romky, ustřihli pozadí, nalepili k tomu 

paneláky a napsali k tomu, že v Chvalčově je nedostatek vody. Tohle by se samozřejmě ve 

zpravodajství nemělo - vždyť lidé věří tomu, že ta fotka je jakási „pravda“. Když teď Tě tady 

vyfotím, vyřízneme pozadí a napíšeme u toho „Britská princezna“, to by asi nešlo, že. 

 

Etika je důležitý prvek v práci fotografa. Co ještě považuješ za neetické? 

 

Obecně existuje ještě jiný druh manipulace fotografií, uvádění do jiných souvislostí. 

Třeba se nějaká fotografie objeví u článku, aniž tam je uvedeno, že není pořízena 

v souvislosti s problémem, kterého se text týká. To je nefér, že. Například fotka někoho 

z pasťáku je otištěna u článku o brutálních vraždách jako fotografie vraha, a tomu člověku 

tam třeba je vidět do obličeje. A takové manipulace jsou v politice, všude v novinách. To by 

se nemělo stávat, ale to je otázka jenom serióznosti novin a přístupu.  

 



Vůbec dnes, v elektronické éře s tím budou ještě problémy. Dneska se dá 

smontovat v podstatě už cokoli, a dá se pak už jen těžko dokázat, co je manipulace a co ne. 

Myslím, že už na to taky existuje nějaký etický kodex. 

 

Když se fotí pro noviny, fotografie se často stříhají. Co si o tom myslíš - nesmí se to, 

nebo je to v novinách odpustitelné? 

 

To je těžké. Když je to pro dobro věci, proč ne. Já nejsem apriorně proti jakémukoli 

výřezu, ale je to autorská věc, takže by se mělo zasahovat velmi citlivě a po konzultaci 

s autorem. 

 

Považuješ nějaké své fotky za nejlepší? 

 

Když fotograf bilancuje, je nějakých tak dvacet, třicet fotek takových, kterých si váží, 

o kterých si myslí, že by je třeba mohl dát do nějaké knížky, kdyby ji chtěl vydat, jako souhrn 

toho, co v životě udělal. Nejsou úplně rovnoměrně rozložené, budou roky, kdy budou tři, 

čtyři, a bude rok, kdy nebude žádná, nebo jen jedna. 

 

Jaký máš vztah k barevné fotce? 

 

Barevnou fotografii používám v rámci zakázek. Celkem na barevný film fotím asi 

devadesát procent všech snímků. Dnes už existují minilaby, které fotografie dost dobře 

zvětšují a jinak zpracovávají, a to mi práci taky usnadňuje. Nicméně pro fotky, které dělám 

já, barvu nepotřebuju. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych si říkal: To by bylo lepší, kdyby to 

bylo v barvě. Podle mě by to vždycky bylo spíš horší. 

 

Černobílá je navíc sama o sobě stylizace, upravuje věci do mně přijatelnější podoby. 

A taky sám mohu s tou fotografií pracovat, v temné komoře můžu zrušit věci, které tam 

nechci mít. Barvu používám jen výjimečně, například na krajiny, třeba Rudé moře - to je 

hloupost fotit černobíle, protože tam je spousta barev, které tady člověk nezná; v takových 

případech si udělám diák. 



 

Máš nějaké zajímavé příhody ze svých cest za fotografiemi, nějaké „veselé historky 

z natáčení“? 

 

Zážitků je spousta. Někdy ty zážitky jsou vlastně důležitější než vzniklé fotky. O tom 

je dokument - v dokumentu je podstatné seznámení se s prostředím. Nahlížení lidem do 

kuchyně může být zajímavější než výsledek práce: zažiješ spoustu věcí, které se nedají 

vyfotit, říkáš si, že by se mohly natočit, nebo by šly napsat, ale nedají se vyfotit. Ať už jsou 

důvody technické, etické, nebo jiné. Zážitků je opravdu spousta, ale já nemám žádnou 

„parádní historku“. 

 

Díky fotce se člověk seznámí se spoustou lidí a spoustu věcí vidí pak úplně jinak. 

Třeba odchod Rusů - člověk si může říkat „okupanti, symbol zla“, ale nakonec zjistí, že oni 

jsou zrovna takové oběti jako ti všichni ostatní, že to jsou normální lidé, kteří byli někam 

posláni. A taky si uvědomí, že na „zlo“ jako takové si nejde sáhnout. Zlo je v systému - a je 

to ten poručík, nebo ten generál, nebo ten voják? Samosebou nemluvíme o nějaké trestní 

odpovědnosti, když ten voják někoho ztloukl nebo zabil, to je jiná věc. Zlo jako abstraktum 

se dá poznat, ale nedá se ohmatat nebo ukázat. 

 

Veselá historka? Zajímavé to bylo na Ukrajině v devadesátém prvním. Pohybovali 

jsme se tam u hranic, turismus tam ještě nebyl - pocitem to byl možná něco podobného, 

jako když někdo jezdil v padesátých letech po Americe, Na cestě. Byli jsme u rozpadu 

impéria, denně tisíce zážitků. Měl jsem si to psát. 

 

Má podle Tebe fotožurnalistika budoucnost? 

 

Myslím si, že se bude ubírat podobnou cestou jako třeba televize. Ve zpravodajství 

se třeba bude míň používat klasický film, přenos dat bude elektronický, a tedy mnohem 

rychlejší. Už dnes je ostatně fotografie třeba z výbuchu v Izraeli do dvou hodin v celosvětové 

síti díky moderním technikám přenosu, a podobně.  

 



Otázkou je třeba i to, jakou formu dá médiím rozšíření CD ROMů a jiných technik; 

noviny a časopisy asi nepřestanou vycházet, ale je možné, že se spousta věcí bude šířit taky 

tímhle způsobem.  

 

Už dnes je taky vinou televize podstatně užší možnost uplatnění klasické fotostory, 

fotoreportáže, ale přesto tenhle žánr stále existuje. A stejně jako nezanikly noviny a knížky 

po nástupu televize, myslím si, že vždycky budou lidé, kteří budou užívat fotografie a 

produkty budou šířit formou výstav, knížek a tak dál. 

 

Už nikdy na tom ovšem fotografie nebude tak jako ve zlaté době fotožurnalistiky, 

v padesátých letech, před nástupem televize. Ale i v televizi vznikají programy a kanály, kde 

se uplatní dokumentární tvorba - viz rozmach Febia, které udělalo řadu výborných 

dokumentárních filmů. 

 

Závěrečná otázka: Tvoje nejbližší budoucnost. 

 

V první řadě končí projekt sdružení České foto, který financovala švýcarská nadace 

Pro Helvetia. Já jsem od této společnosti dostal dvouleté stipendium, které teď v červnu 

končí, společně s asi osmi dalšími lidmi. Na nás ještě naváže jedna stapa projektu, a 

celkovým výsledkem práce by měla být výstava a fotobanka dokumentů o dvou letech 

v Čechách, možná by z toho mohla vzniknout i knížka. Myslím si, že to je dobrá idea. To je 

pro mě v nejbližších týdnech nejdůležitější. 

 

Za druhé musím vydělat nějaké peníze, protože bych se chtěl na podzim ještě jet 

podívat do Izraele. V létě chci jet na Podkarpatskou Rus tentokrát s Petrem Chudožilovem a 

Vojtou Dukátem. Už jsem tam dlouho nebyl, a chtěl bych se tam podívat bez ohledu na to, 

jestli udělám nějaké fotky, nebo ne. 

 

Děkuju za rozhovor. 

31. 5. 1998 


