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předem a možná tím byla každá dobrá fotografie větším uměním. Při digitálním focení není problém
nafotit scénu tolikrát, až jeden ze snímků bude odpovídat původní představě. Výsledek člověk vidí
hned na displeji nebo na počítači. Pokrok ale člověk nezastaví a já bych si už dnes nedokázala
představit focení bez digitálu, i když mi dost dlouho trvalo odpoutat se od klasického kinofilmu.

• Mít na kontě ve vašem věku řadu
výstav je obdivuhodné, které z nich
byly pro vás nejvýznamnější?
Každá z mých výstav byla svým -
způsobem zajímavá a neopakovatelná.
Musím ale jmenovat celkem tři, které
jsou absolutně nezapomenutelné. Ta
nej se konala v Německu, v žitavské
Kreissparkasse za účasti německé
televize. Tato výstava měla velký ohlas
a úspěch. Rozsahově největší výstavu
jsem měla rovněž v Německu, v
lázeňském městečku Kurort Oybin. A
do třetice výstava, kam doputovaly moje
fotografie nejdál a na kterou jsem nejvíc
pyšná, je projekt Via Sacra v muzeu Christi v italském Turině, hned u světoznámého turinského
plátna. Muzeum je součástí kostela, kde je Ježíšovo plátno vystaveno.

• Z čeho máte větší radost, z vystavování fotek nebo z fotografování?
Oboje má svoje a je zcela svázané. Nejdřív je ohromná radost a snaha hledat ten nejlepší záběr a
pokusit se zachytit realitu novým a neokoukaným způsobem. Každá činnost má smysl, když dělá
radost i dalším lidem, a to se děje právě při výstavách, na nichž z ohlasů návštěvníků zjišťuji, že to
má smysl, že to těší i další lidi, což je to nejhezčí zadostiučinění.

Není zanedbatelné, v kterém
ročním období a kde fotíte,
preferujete určitá místa a čas?
Nafotit zajímavou krajinářskou fotografii
je možné téměř za každého počasí a
každá bude něčím jiná. Ale ty na pohled
líbivé nejraději tvořím na jaře, když
všechno rozkvétá a příroda se probouzí
ze zimní šedi. Druhým obdobím, kdy
mohou vznikat zajímavé záběry, je
pozdní barevný podzim. V kombinaci se
zajímavou oblohou a správným
sluncem z toho vyjde jen pár dní v roce,
které jsou svým způsobem jedinečné. A
o tom je právě fotografie, o tom
neopakovatelném krátkém okamžiku, v němž může vzniknout dokonalá fotografie, o vteřinu později
už může být pozdě. V tom je to tajemno, které mě láká a baví.

• Kterým směrem se chcete v budoucnu ubírat? Vyhraníte nějak svůj zájem?
Vzhledem k tomu, že fotografování je "jen" mým koníčkem, nikoli profesionální práce, nejsem
svázána určitými trendy a povinnostmi jako lidé, kteří se fotografií živí. Právě tato skutečnost mi
dává volnost v mé tvorbě. Pokud člověk chce a nikoliv musí, není nutné se upnout na jeden typ
fotografie i přesto, že zatím preferuji krajiny.
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