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Jiříku, jsi jedním z mála lidí, se kterými se opravdu ohromně ráda bavím o fotografii, fotografech
a fotografické scéně. Kdysi byl problém si s tebou povídat o práci, ale všimla jsem si,
že se věci daly do pohybu, a tak jsem se rozhodla toho využít a opět si s tebou po čase posedět u kafe.
Tentokráte ale o tvé tvorbě, která po mnoha letech nekončí jen v šuplíku…
Abyste, naši milí čtenáři, pochopili, oč tu kráčí − podle mě má Jiřík talent. Věděla jsem to ve chvíli, kdy jsem
před pěti lety poprvé uviděla jeho fotografie, a vím to i dnes, v době, kdy se jeho tvorba významně posunula,
kdy je studentem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a navštěvuje ateliéry Štěpánky Stein a Karla Cudlína.
A tak je načase, aby se jeho fotografie dostaly i k vám, aby je viděli i lidé mimo „jeho zónu“
a mohli tak být obeznámeni se světem Jiřího Kociána, který se rozkládá primárně na Smíchově.
Text: ROMANA M. JOKELOVÁ, www.rmjokelova.cz, foto: JIŘÍ KOCIÁN, www.jirikocian.cz

9ģLFKQLIRWRJUDIRY«NWHě¯SURMHOLNXVVYÝWD
DE\YQÝPSRě¯GLOLIRWRJUDILHMHŀGRPDY\IRWLWQHPRKOL
VWHMQÝY\WUYDOHSUDFRYDOLQDVRXERUHFK]P¯VW
NWHU£MLPE\ODGREěH]Q£P£SURWRŀHMHWRSU¿MHGQRGXģģ¯ŧ
6RXKODV¯ģVW¯P"
Myslíš, jestli je jednodušší fotit doma, nebo na dovolené? Já většinou nejezdím za fotkou, ale spíš fotím v místech, kde je mi dobře a kam bych
šel i bez foťáku. Jsem člověk, který si dokáže hrát i s chlebem a nemusí
to být zrovna v Asii. Momentálně nemám potřebu hledat témata někde
jinde. Když mám chuť na exotiku, tak zajdu na bizárek do obchodního
centra. Vztah mezi projetím kusu světa a tím, zda pořídím dobrou fotku,
nevidím.
3UDKXIRW¯ģXŀGORXK£O«WDMHģWÝSURWHEHQHQ¯Y\ÏHUSDQ£"
Pořád se něco děje. Nedávno jsem přišel na to, že na každé fotce nemusí
být celý člověk. Limity vidím spíš v sobě než v místě. Na Smíchově je mi
dobře, a proto jsou moje fotky často odtud.
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1DMHGQRPP¯VWÝVHPıŀHVQDGQRVW£WŀHVHQ£PÝW\RSDNXM¯ƒ
G£VHWRPXQÝMDNY\KQRXW"
Opakující se motivy spíš nesystematicky sbírám a vyčkávám, zda spolu
náhodou nezačnou fungovat, až jich bude víc. Levá holínka taky začala
fungovat až ve větším množství.
9HY¿EÝUXNWHU¿WDG\PıŀHPHYLGÝWMVLPÝOMHģWÝGDOģ¯IRWN\
-£MVHPMHDOHY\KRGLOD%\O\GREU«DOHSURPÝ]E\WHÏQ«
-DNVHF¯W¯ģNG\ŀQÝNGR]DVDKXMHGRWY«VNODGE\"
Na většinu svých věcí jsem citlivý a s prezentací jsem opatrný. Myslím, že
je to dobrý přístup. Všechno má mít svůj čas. S tím, jak si to vybrala, jsem
podobně nespokojený, jako kdybych to udělal já, takže jsem to raději ještě
několikrát překopal. Určitě by mi to vadilo, kdybych cítil, že tím měníš
význam toho, co chci výběrem fotek říct.
.G\ŀMVPHSURFK£]HOLWY«SRUWIROLRE\ODWDPVSRXVWDVNYÝO¿FK
PRPHQWıNWHU«PRKO\IXQJRYDWGRVWGREěHMHGQRWOLYÝDOH
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LMDNRVRXÏ£VWQÝMDN«KRVRXERUXƒFRMHSURWHEHSěLUR]HQÝMģ¯"
Můj způsob práce spočívá v pomalém sbírání materiálu. Přirozenější
by pro mě bylo několik let nechávat fotky uzrát a pak s nimi pracovat,
pokud mě budou ještě zajímat. Kdybych to ale takhle dělal, tak s tebou
budu opět jen mluvit a nic ti nedám, takže tuhle malou prezentaci beru
jako výzvu. Jsou to jednotlivé fotky, kterým nevadí být pohromadě.
-DNYODVWQÝY\E¯U£ģIRWRJUDILHGRMHGQRKRVRXERUX"
-DN£PXV¯E¿WPH]LQLPLVSRMQLFH"
Vytisknu, srovnám, přerovnám, ukážu, přerovnám, založím, najdu, srovnám… Tak nějak dokola. Mám i nástěnku. Je to pro mě náročné a nejraději bych na to měl šikovného editora.
=WY¿FKIRWRJUDIL¯MVHPQLNG\QHPÝODSRFLWŀHE\VQDVRXERUHFK
SUDFRYDOF¯OHQÝ]£EÝU\KOHGDODSě¯SDGQÝLVORŀLWÝNDONXORYDO
MDNP£SRGOHWHEHSR]RURYDWHOģDQFLSR]QDWMHVWOLMGHRIRWN\
NWHU«MVLSRěL]RYDOVSRQW£QQÝQHERYWRPE\O¼P\VO
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XŀYHFKY¯OLNG\Y]QLNDO\"
Čím víc nad fotkou přemýšlím během samotného focení, tím víc je u ní
šance, že ji stejně nechám v šuplíku, protože mi časem nepřijde tak dobrá.
3ěLSDG£WLWHG\GıOHŀLW«DE\WRE\ORQDWY¿FKIRWN£FKSR]QDW"
Pro mě osobně je hodně důležité, jak fotka vznikla, že to byla souhra určitých náhod a mé momentální nálady. Zda to pozná a případně ocení
i divák, to už je na něm, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby tu fotku
takhle četl.
0LPRWRSUDFXMHģQDVRXERUHFKF¯OHQÝQHERY]QLNDM¯VDP\
RGVHEH"
Pracovně tomu říkám, že sbírám brouky z mé hlavy, takže je cíleně nechávám vznikat.
-DNXŀMVHPěHNODYŀG\FN\MVHPYÝěLODŀHP£ģWDOHQW
7\VWRPXQLNG\QHYÝěLOƒSURÏVHVWHG\YıEHFKO£VLOQD,7)"
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To není otázka víry, ale zdravé míry sebekritiky. Na ITF jsem se hlásil,
protože jsem se chtěl o fotce něco naučit, a jsem moc rád, že dostávám
tu možnost.
9HģNROHMVLURNDM£YLG¯PŀHQDWHEHVWXGLXPPÝORQHPDO¿
YOLY'RN£ŀHģW\V£Pě¯FWYÏHPDMDNWÝRYOLYQLOR"
V bodech ti to tady nevypíšu, ale ovlivňují mě pedagogové, spolužáci,
prostředí… Prostě jak to má být. Mnohem víc vidím vlastní fotky v souvislostech, porovnávám a utvrzuju se v názorech, nebo naopak některá
dogmata opouštím.
9HģNROHVHXUÏLWÝEDY¯WHRVY¿FKIRWRJUDIL¯FKNRQ]XOWXMHWHVY«
SU£FHƒMDN«SURWHEHMHEDYLWVHRYODVWQ¯FKIRWN£FK"
Poučné.
-DNVQ£ģ¯ģNULWLNX"
Čím dál tím lépe.
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)RWLOMVLOLGLDOHÏHUQRE¯OH/LGLIRW¯ģVW£OHDOHYEDUYÝƒSURPÝ
MHWRKOHSRPÝUQÝUDGLN£OQ¯SRVXQ%\OWRVY«YROQ¿Y¿YRMQHER
WRY]HģOR]QÝMDN«NRQNU«WQ¯VLWXDFHÏLLPSXOVX"
Postupně jsem přišel na to, že svět není černobílý. Černobílá je právě to
moje dogma, které jsem díky škole opustil. Lidí se už taky striktně nedržím.
0\VO¯ģŀHVHYU£W¯ģNÏHUQRE¯O«ŀHQHQ¯EDUYDMHQWY¿PRVREQ¯P
WUHQGHP"
Možná se vrátím. Spíš než trend je to přiznání, že v některých případech
dává barva smysl.
$SěHVWRŀHVW£OHIRW¯ģOLGLQHMVRXWY«IRWN\ţVWHMQ«”QHMVRX
SRGREQ«WÝPNWHU«MVLIRWLOSěHGSÝWLOHW\-VRXP«QÝ
H[SOLFLWQ¯-VRXQRVLWHONDPLY¯FHYUVWHYDOHYŀG\]FHOD
VUR]XPLWHOQÝDYWLSQÝNRPXQLNXM¯PLQLP£OQÝSURPÝ
-HSU£YÝKXPRUSRGVWDWRXWY¿FKIRWRJUDIL¯"
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INZERCE

Cíleně se o vtip nesnažím, ale humor je mojí součástí, takže se logicky
promítá i do některých fotek. Pracuju s ním ale hodně opatrně a stále se
ho učím používat. V tomhle směru obdivuju fotky Jaroslava Kučery.
%DY¯PÝIDNWŀHVGÝOHQ¯GRN£ŀHģGRF¯OLWDQLŀE\VXN£]DO
OLGVN«WY£ěH([LVWXMHQÝMDN¿GıYRGSURÏMHWY£VRXÏDVQ£WYRUED
ROLGHFKEH]WY£ě¯"
Tak nějak to samovolně vyplynulo. Je to moje alergická reakce na všudypřítomnou ztrátu soukromí.
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1DYģWÝYXMHģDWHOL«U\ĢWÝS£QN\6WHLQD.DUOD&XGO¯QD
REDIRW¯¼SOQÝQÝFRMLQ«KRMHWRMLQ£JHQHUDFHŧ
3URÏSU£YÝDWHOL«U\WÝFKWRGYRX"
Protože jsou oba osobnosti, kterých si moc vážím. Považuju se za trpělivého pozorovatele a současně za estéta a s jejich pomocí obě složky rozvíjím.
Romčo, bude nějaký závěr? Třeba: Slunce v duši? ■
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