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Tato diplomová práce dává mo'nost nahlédnout do p"íb!hu fotografa, jen' se neváhal 
pro své poslání zadlu'it a p"ijít o rodinu. &lov!ka, kter) se stále znovu a znovu vrací 
na stejná místa, dokud na nich nenalezne to, co hledá. Autora, kter) je ve své tvorb! 
neb)vale konzistentní a ji' t"icet let se stává p"íslove$nou pam!tí a sv!domím sever-
ních &ech.

S Ibrou Ibrahimovi$em jsem se seznámila p"i své práci filmové fotografky, na natá$ení 
seriálu &eské televize Já, Mattoni. Ibra fotografoval sv)m sto let star)m fotoaparátem 
hrací portréty, tj. fotografie, které se fyzicky ocitnou v d!ji filmu, a dal(í své kamery 
filma"#m pronajímal coby rekvizity. Prohodili jsme pár slov o práci filmového foto-
grafa, kterou lehce pohrdal, a (li ka'd) svou cestou. V té dob! jsem m!la pov!domí 
o jeho vít!zné fotografii sedláka Rajtera s klukem Va(kem, která mi sv)m pozitivním 
vyza"ováním utkv!la v pam!ti pom!rn! siln! – pravd!podobn! i díky její odli(nosti 
od tradi$n! násiln)ch $i katastrofick)ch témat, která jsou ka'doro$n! v Czech Press 
Photu oce/ována. Spí(e m! v(ak, z ryze pragmatick)ch d#vod#, zajímaly jeho foto-
grafie z natá$ení film#. Nicmén! poté, co jsem se blí'e seznámila s rozsahem jeho 
tvorby, ve mn! postupn! za$ala zrát my(lenka jeho dílo zmapovat podrobn!ji. 

Tvorba Ibry Ibrahimovi$e je neodmysliteln! spjata se severními &echami, které foto-
grafuje cel) 'ivot. Sv#j seriál St"epy severních &ech jako mozaiku skládá z r#zn)ch 
témat a konkrétních i obecn)ch lidsk)ch p"íb!h#. Jeho cílem je po"izovat fotografie, 
které v divákovi vyvolávají otázky a zanechají v jeho mysli otisk. I já se tá'i, co pro n!j 
fotografování znamená, jaké jsou jeho motivy. Lehce poodhaluji zp#sob fotografova 
p"em)(lení a pohnutky, které stojí na pozadí vznikajících soubor#. Ibra Ibrahimovi$  
je tv#rce, kter) ve fotografii p"esn! ví, co d!lá. Ka'd) motiv a ka'd) záb!r dop"edu 
prom)(lí, je si naprosto jist) tím, co chce fotografií vyjád"it a pro$. 

V této práci se zab)vám fotografiemi, po"ízen)mi do roku 2007. Po vystavení své  
Komorní retrospektivy v roce 2006 autor sice stále tvo"í, ale 'ádn) z exponovan)ch 
film# zatím nevyvolal. V sou$asné dob!, tedy zhruba po deseti letech, má nezpraco-
van)ch negativ# asi $ty"i sta. Na n!kter)ch sv)ch tématech stále pracuje, i kdy' u' ne 
tak intenzivn!, jako na po$átku, a na(el i "adu témat nov)ch. Ty si ale zatím nep"eje 
zve"ej/ovat.

Pozornost v!nuji Ibrahimovi$ov)m tv#r$ím za$átk#m, je' formovaly jeho fotografické 
vyjád"ení. U' v pom!rn! ranném v!ku si byl jist tím, co od fotografie o$ekává a hledal 
cest, jak toho dosáhnout. 

Proto'e v!t(ina Ibrahimovi$ov)ch fotografií je pro autora velmi osobní a zachycuje 
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pocity, které v n!m vyvolávají osudy lidí a krajiny a $asto se dot)kají obecn)ch otázek 
lidského bytí, rozhodla jsem se z tohoto úhlu p"istupovat i k práci samotné. Pomo-
cí fotografova vypráv!ní osv!tlím jeho pohnutky a d#vody, pro$ se fotografii v!nuje.  
Pokusím se inspirovat $tená"e k polo'ení si otázky, s ní' se pot)ká v!t(ina fotograf# 
– jak), a jestli v#bec, má fotografie p"ínos a poslání.

Ob$ansk) pr#kaz s fotografií od Jaroslava Krou'ka, 1991
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„To prost*edí je stra#n" tv+r,í, severní !echy 
jsou daleko zajímav"j#í ne- místa, kde se nic 
ned"je.“
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27CESTA NA SEVER

Ibra Ibrahimovi$ se narodil 2. prosince 1967 ve starém Most!. Vyr#stal na sídli(ti  
v Mezibo"í u Litvínova, v krajin! zasa'ené t!'bou hn!dého uhlí, v blízkosti páchnou-
cích továren zne$i(t!n)ch "ek, kde vzduch p"i vdechnutí (típal v plicích. Koncentrace 
polétavého prachu byla tak vysoká, 'e p"es den nebylo vid!t na druhou stranu silnice. 
Doba socialistického budování „lep(ích zít"k#“. Jeho pomyslná cesta na sever v(ak 
za$ala ji' dvacet let p"ed jeho narozením.

Kdy' Mustafu Osmana Ibrahimi, kosovského Albánce, hodnostá"e profa(istického  
odboje, v roce 1947 popravil srbsk) re'im, jeho vdova, p#vodem &e(ka, nechala sob!  
a sv)m d!tem zfal(ovat pasy a s posrb(t!n)mi jmény se vrátili zp!t do ji'ních &ech. 
Tam se znovu vdala, tentokrát za majitele jatek. Ani tento s/atek jí nep"inesl (t!stí; 
man'el v roce 1950 neunesl znárodn!ní svého majetku a její syn – Ibr#v v té dob! 
je(t! budoucí otec – na(el svého nového tatínka doma ob!(eného. Následovalo st!-
hování do severních &ech, kde si „babi$ka na(la kovaného komunistu, asi aby m!la 
kone$n! klid.“1

Ibr#v otec studoval vina"skou (kolu, která ho velmi bavila. Studium v(ak nedokon-
$il a za$al pracovat jako horník. V litvínovské prodejn! ryb potkal devatenáctiletou 
prodava$ku Marii. Ibra se narodil rok po jejich seznámení. Snad kv#li nízkému v!ku 
obou rodi$#, ale p"ev(ím kv#li otcov! horkokrevnosti, pití a rva$kám, se man'elství 
rozpadlo, kdy' bylo Ibrovi p!t let. Matka se pozd!ji znovu vdala za aran'éra Textilany 
Liberec Romana, s ním' v dob! vzniku této práce slaví $ty"icáté v)ro$í svatby. Od n!j 
se Ibra nau$il r#zn)m v)tvarn)m technikám a také poprvé uvid!l kvalitn! vyti(t!né 
prospekty firmy Nikon, které mu ot$ím od roku 1982 dová'el z veletrhu Interkamera.2

1 V(echny osobní rozhovory a písemné korespondence autorky s Ibrou Ibrahimovi$em probíhaly na ja"e  
 a v lét! roku 2016.

2 Rozdíl v kvalit! $eskoslovensk)ch a západních tiskovin byl opravdu ohromn), jako z jiného sv!ta. Ibru 
  tato obrazová dokonalost naprosto fascinovala.
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U' od Ibrova nejútlej(ího d!tství má rodina na Mezibo"í za sousedy Romy. Cikány,  
jak si sami p"ejí b)t naz)váni. S jejich vnu$kou Zdeni$kou Tokárovou, kterou souse-
dé vychovávají, se Ibra kamarádí odmali$ka a ve $ty"ech nebo p!ti letech je to první 
dívka, kterou políbí. „U Tomá(#, jak se jmenovali, to bylo takové v(echno za'loutlé 
od cigaret a na$uchlé, ale panovala tam docela pohoda”, vzpomíná Ibra. „M!li upro-
st"ed ob)váku obrovské rádio s gramofonem, my jsme doma poslouchali jen rádio,  
tak'e m! v'dycky lákalo pou(t!ní desek a pozorování ubíhající jehly.” 

&asto se stává sv!dkem opileck)ch poty$ek Tomá(ov)ch syn#. „V'dycky nám n!kdo 
zabu(il na dve"e s tím, abychom telefonem zavolali Ve"ejnou bezpe$nost, esenbáky. 
Já jsem m!l pokojí$ek u vchodov)ch dve"í a $asto jsem s nap!tím v noci poslouchal, 
kdy' se tam n!co d!lo, p"i drsn)ch hádkách v objetí maminky, abych se nebál.”

Ale obecn! mezi sousedy panuje solidarita, bez ohledu na barvu pleti. „Paní Tomá(ová 
si k nám chodila p#j$ovat tu peníze, tu vají$ko, cibuli… a my jsme na tom byli podob-
n!. Kdy' nám do(el t"eba olej, tak jsme poprosili sousedy. Bylo to normální, obchody  
za-víraly brzo a p"es víkend se nedalo koupit nic.”3

Po smrti nejstar(ího Tomá(e – d!de$ka Josefa – si Ibra vy$ítá, 'e ho nikdy nevyfoto-
grafoval u n!j doma. „On dr'el tu rodinu pohromad!. Kdy' ode(el, tak se jejich famílie 
rozpadla, chlapci byli bez práce a hodn! pili, Zdena p"estala platit nájem a nakonec 
jí odebrali i d!ti. Te0 u' si to ale zase trochu sedlo... Pan Josef Tomá( d!lal se sv)mi 
syny na dráze v chemi$ce, pokládali koleje, jednou jsem je tam vyfotil. Bylo to jedin-
krát, kdy mne nechali fotit v závod! oficiáln! a kdy jsem si kluky cvaknul pohromad!  
i s tátou. Je to taková ta nejv"t#í chyba, nev"novat se t"m nejbli-#ím lidem,  
proto-e jejich p*ítomnost je automatická. Pak je najednou ztratí# a nemá# na n" 
-ádnou památku.”4

3 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

4 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.
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Na své d!tství vzpomíná jako na zvlá(tní. Vyh)bá se kolektivu, p"átelí se jen s n!kolika 
d!tmi. „U babi$ky, která byla (kolníková, jsem m!l k dispozici areál mate"ské (koly, 
kde jsem mohl trávit $as, kdy' v(echny d!ti ode(ly dom#. Tam jsem byl v bezpe$í  
a absolutn! svobodn). Venku to bylo hor(í, byl jsem tlusté dít! a smáli se mi za to,  
jak se jmenuju.“ Strach má i velk)ch skupin Rom#, kter)ch je v okolí mnoho, jsou  
nevypo$itatelní.

Ibra Ibrahimovi$ se o fotografii poprvé za$íná zajímat, kdy' chodívá, je(t! jako mal) 
klou$ek, kupovat mám! hygienické pot"eby. V drogerii obdivuje vystaven) fotoaparát 
Ljubitel 2, kter) se mu stra(n! líbí – p"edev(ím jako technick) vynález. Je zvídavé 
dít!, chce v(emu p"ijít na kloub. Kdy' jednou nachází v popelnici negativy, bere si je 
dom# a má$í je do soli, do cukru a chce, aby se mu obraz oto$il. „Po"ád mi to ne(lo 
a skon$ilo to tím, 'e se mi oloupala 'elatina. Ud!lal jsem z toho zálo'ky do kní'ek.“5 

V (esté t"íd! dostává od rodi$# fotoaparát Corina 6x6, vyfotí s ním asi osm film#  
a v#bec nev!"í tomu, 'e by se mu mohlo poda"it snímky správn! exponovat. Ve sk"íni 
je schovává asi dva roky, ale nakonec je – nevyvolané – vyhodí. I kdy' toho te0 lituje, 
p"iznává, 'e kdyby to tenkrát nevy(lo, bylo by ho to mohlo od fotografie úpln! odradit.

Oficiální portrét ze III. Mate"ské %kolky v Mezibo"í, 1971
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V osmé t"íd!, kdy u' je pevn! rozhodnut, 'e se chce fotografií intenzivn!ji zab)vat, 
mu rodi$e kupují fotoaparát Smena 8M, kter) má dodnes. Kupuje si i bro'urku o tech-
nice fotografie. „První film se mi opravdu povedl, byly tam v(echny fotky!“ vzpomí-
ná s jiskrou v oku. „Díky tomu jsem za$al fotografii v!"it, 'e funguje jako proces“.  
V té dob! ale je(t! o dráze profesionálního fotografa nep"em)(lí a za$íná studovat 
st"ední pr#myslovou (kolu strojní. Stále ale tou'í po „normálním fo1áku“ a b!hem 
studia si brigádou v prodejn! potravin vyd!lává na Zenith TTL. Op!t ale není spokojen 
s jeho kvalitou. P#j$uje si Praktiku, která se rozbije hned po t"etím filmu a tím s v)-
chodoevropskou v)robou kon$í. Po st"ední (kole se mu z prvních v)plat da"í na(et"it  
na Nikon MG20. „To byl zázrak!“6

O fotografii ji' tehdy za$íná p"em)(let systematicky. Vede si záznamy o nafotografo-
van)ch tématech a  hodnotí, jak si vede, sepisuje i zásady fotografické praxe.

PRVNÍ CIKÁNI

5 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

6 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

Deník Ibry Brahimovi$e, 1985
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„Vadily mi p"edsudky o romsk)ch d!tech, proto jsem je za$al v Litvínov! fotit a proto 
je fotím dodnes. Co mi vyhovuje, je jejich srde$nost a p"irozenost p"ed kamerou. Mají 
rádi své obrázky.”

Ibra Ibrahimovi$ se ji' od roku 1986 zab)vá romskou problematikou a soubor D!ti 
z vedlej(í ulice zaujímá v jeho díle zvlá(tní místo – je toti' prvním seriálem, kterému 
se za$al v!novat systematicky. Je mu 19 let, je(t! pln ideál#, 'e fotografiemi m#'e 
zm!nit nahlí'ení $eské spole$nosti na Cikány, tráví s nimi mnohá odpoledne a víken-
dy. Nesouhlasí s jejich démonizací, se kterou se b!'n! setkává, z Mezibo"í je zná jako 
dobré lidi. Vadí mu, jak se na n! a na jejich d!ti jeho krajané dívají skrz prsty. Chce  
Cikány ukázat z té lep(í stránky, nazna$it sv)mi fotografiemi, 'e kdyby se d!tem  
dostalo více pé$e, nemusely by kon$it na okraji spole$nosti. Vidí cikánské d!ti neza-
ujat! a bez p"edsudk#. Otev"ené, hravé, spontánní, talentované. Fotografovat za$íná 
na zastávce autobusu Litvínov – v)chod, odkud jezdí do Chemick)ch závod# Zálu'í 
do zam!stnání. Malí Romové si hrají na p"edm!stí mezi zchátral)mi secesními domy, 
ur$en)mi k demolici. Jejich rodi$e jsou zpo$átku ned#v!"iví a podezíraví, ale poté,  
co se s fotografem blí'e seznámí, ho za$ínají akceptovat. Stává se na n!jakou dobu 
sou$ástí jejich 'ivot#. A d!ti fotografování milují, p"edvádí se a v'dy se na oplátku  
do'adují zv!t(enin sv)ch snímk#. 

D'TI Z VEDLEJ$Í ULICE 1986 – 1987

Romské d!ti, Litvínov, 1986 – 1987
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Soubor je podle mého názoru velice zda"il)m humanistick)m dokumentem pln)m 
'ivota a emocí, prokazujícím Ibrahimovi$#v talent a obrazotvornou vyzrálost i p"es 
jeho pom!rn! nízk) v!k. Experimentuje s r#zn)mi druhy kompozice a zkoumá vliv 
vzdálenosti fotografa a jeho subjektu. Pou'ívá sice kvalitní filmy Agfa, ale cítí se limito-
ván technikou, nebo1 (irokoúhl) objektiv, po kterém tolik tou'í, se mu v tehdej(í dob! 
neda"í sehnat. Autor tímto souborem fotografií navazuje na své d!tství, které mezi 
romsk)mi d!tmi pro'il. V sou$asné dob! "íká, 'e jeho pohled na romskou problema-
tiku byl mo'ná p"íli( naivní, o mnohé iluze ji' p"i(el.7

7 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

8 Rozhovor Ibry Ibrahimovi$e se Zdenou, kdy' se v roce 2016 vid!li naposledy.

Zdenu fotografuje poté, co se z d!tského domova 
vrátila zp!t k rodi$#m. Z ústavu p"ichází s b!'n)mi 
sociální návyky, ve (kole prospívá, ale postupem 
$asu se op!t pln! za$le/uje do stereotypní 
mentality svého okolí.

„Co d!lá(, $ím se u$í(?“ „Jsem na prodava$ce,  
ale asi to nedod!lám, je to k ni$emu, stejn! budu 
na sociálce.“ 8

Romské d!ti, Litvínov, 1986 – 1987



39

Zdena u' má d!ti, pracovat se jí nechce, proto'e 
pobírání sociálních dávek je pro ni normální  
a pohodln!j(í. Nejv!t(í problém romsk)ch d!tí Ibra 
spat"uje v absenci konstruktivních vzor# chování, 
které by d!ti mohly následovat. Za pravdu mu 
dává i "editelka ústeckého Nízkoprahového klubu 
Nov) sv!t Alena Malátová: „[romské d!ti] vlastn! 
nemají 'ádné kamarády, 'ádn) vzor, kde by zjistily, 
'e je normální pracovat, dostávat peníze za práci. 
Ptají se nás t"eba, kolik bereme na dávkách a kdy 
chodíme na sociálku, nic jiného toti' neznají. &asto 
se ptáme sami sebe, kdybychom vyr#stali ve 
stejn)ch podmínkách jako ony, co by bylo z nás.“9

9 Mati$ní po deseti letech: ulice, z ní' pomalu mizí 'ivot; 13. "íjna 2009; [Online] Dostupné na:  
 http://zpravy.idnes.cz/maticni-po-deseti-letech-ulice-z-niz-pomalu-mizi-zivot-pp2-/domaci. 
 aspx?c=A091013_133641_domaci_itu.

D'TI Z VEDLEJ$Í ULICE 1986 – 1987

Romské d!ti, Litvínov, 1986 – 1987
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Korespondence z vojny, 1987 - 1989
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Ve fotografování D!tí z vedlej(í ulice pokra$uje a' do nástupu do základní vojenské 
slu'by. Je(t! p"ed ním posílá zv!t(eniny do sout!'e amatérské fotografie, sekce do 
osmnácti let – AMFO 88. K svému velkému p"ekvapení se postupn! dozvídá, 'e vyhrál 
okresní kolo, krajské kolo10, a nakonec i celou sout!'. Velitel mu dokonce ud!luje svo-
lení, aby si cenu osobn! p"evzal v Olomouci11. V)hru v sout!'i Ibra vnímá jako motivaci 
k dal(í tvorb!, jakési potvrzení, 'e to má smysl. Cítí, 'e sociální dokument je ces-
tou, kterou se chce nadále ubírat. Za$íná ve fotografickém vyjád"ení vid!t potenciál  
k iniciování a podpo"e zm!n ve spole$nosti a ve vnímání lidí. 

Fotografii se zvládá v!novat a' ve druhém roce povinné vojenské slu'by v Bene(ov!, 
kam je p"evelen z Michalovc#. Velitel mu pomáhá propa(ovat na základnu fotoaparát, 
aby pro n!j mohl tajn! fotografovat mu'stvo.12 P"i jedné razii v(ak fotoaparát objeví 
kontrarozv!dka, v d#sledku toho je Ibra nucen asi m!síc chodit na v)slechy a doka-
zovat, 'e ned!lá (pioná'. 

Na bene(ovské základn! dostává za úkol p"ípravu sín! tradic – propagandistick)ch 
v)stav archivních fotografií vojenského útvaru, po"ádan)ch v b)valé projek$ní síni  
u p"íle'itosti politick)ch (kolení d#stojník#. Tento intenzivní kontakt s „komunistick)m 
vym)váním mozk#“ zp#sobuje, 'e se z Ibrahimovi$e stává „zaryt) antikomunista“, 
díky $emu' je, podle sv)ch slov, do dne(ního dne (1astn), vá'í si znovu nabyté svo-
body. Na tvorb! sín! tradic spolupracuje s  v)znamn)mi um!lci a vnímá to jako nej-

VOJNA

10 Ji' v roce 1985 získává t"etí místo v kategorii Dokument. Jiná, ne' první místa, v(ak Ibrahimovi$ hodn) 
 mi za zmínku nepova'uje.

11 10. v)stava amatérské fotografie &SR, Olomouc.

12 Fotografie jsou stále hluboko v útrobách Ibrahimovi$ova archivu.

Sí/ tradic Vojenského útvaru Bene(ov, 1987
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v!t(í vojensk) klad – s malí"em Oto Plachtem, keramikem Lubo(em Hlu(tíkem, sklá-
"em Ladislavem Olivou, restaurátorem Martinem Jano(kem a (perka"em Miroslavem 
Bro'em. Kreativní kontakt s nimi je inspirativní a p"iná(í mu v!t(í svobodu v my(lení  
a navíc díky potvrzení, 'e u nich absolvoval kurzy v)tvarné fotografie, m#'e v roce 
1991 získat 'ivnostenské oprávn!ní13 na zna$ku IBRA (Ibrovo Báje$n! Relativní Ateliér). 

Sv#j zájem o fotografii b!hem vojenské slu'by cílen! rozvíjí – vym!/uje zv!t(eniny 
snímk# za jídlo a za „opu(1áky“14 a p"i ka'dé p"íle'itosti utíká do Prahy nav(t!vovat 
fotografické p"edná(ky a v)stavy. „S fale(n)m opu(1ákem m! nesm!li chytit ve m!s-
t!, kde m! znali, tedy v Bene(ov!. V'dycky jsem tajn! utíkal p"ikr$en) podél kolejí 
na nádra'í, sko$il do vlaku a a' v dal(í stanici jsem m!l jistotu, 'e se dostanu a' do 
Prahy.“15 Ve vojenské $epici nosí slo'enou mapu Prahy, kam si v(echny nav(tívené 
v)stavy zaznamenává. Sna'í se o fotografii zjistit v(echno, informace doslova hltá  
a o v(ech sv)ch poznatcích si vede deníkové záznamy. Nap"íklad o v)stav! fotografií 
Arnolda Newmanna pí(e: „... potom jsem pro'il mnoho krásn)ch okam'ik# s fotogra-
fiemi, které se tak moc vyjímaly na st!nách K"í'ové chodby. A povídal si s nimi jako 
s básn!mi ve své knihovn!. Bylo jen mou 
vlastní chybou, 'e jsem neznal osob-
nosti mnoha portrétovan)ch a nemohl 
tak cele proniknout do hloubky fotogra-
fie, navázat kontakt s jejich vnit"ním já.“

Naprosto uchvácen je i v)stavou Setkání 
divadelního fotografa Jaroslava Krej$ího, 
kterou nav(t!vuje p"i ‚vojenské v)pomo-
ci‘ v Brn!: „Fotografie se svou $istou leh-
kostí doslova s'ily s renomovanou v)-
stavní síní staré brn!nské radnice. Ka'dá 
fotka promlouvala up"ímn! jménem 
svého tv#rce k divákovi a nenechala ho 
na pochybách o um!ní a lidskosti por-
trétovan)ch um!lc# a herc#. Na st!nách 
nevisely fotografie, ale o'ívaly du(e lidí 
s velk)m L.“

13 kopie doporu$ujících dopis# v obrazové p"íloze

14 Povolení k opu(t!ní vojenské posádky.

15 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

Cestovní rozkaz, 1989
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P"elomovou je pro n!j expozice Co je fotografie: 150 let fotografie v galerii Mánes. 
Shlédnutí d!l nejv)znamn!j(ích autor# na za$átku své fotografické cesty pova'uje 
Ibra za velkou (kolu. Velmi d#le'itou a formativní se mu stala také kniha Williama 
Kleina z nakladatelství Photo Poche. „To bylo ono, to rychlé sd!lení, rychlé vypráv!ní, 
kterého jsem cht!l dosáhnout!“ vypráví nad(en!. Nosí ji v(ude s sebou a svou ana-
lytickou myslí stroja"e zkoumá, jak je mo'né, 'e fotografie mohou b)t tak dobré, sil-
né, tajemné a dynamické. Nakonec chází k záv!ru, 'e dokud nebude mít (irokoúhl) 
objektiv, nemá v#bec cenu, aby n!co fotografoval, proto'e bez n!j nem#'e docílit 
pot"ebné dynamiky.“16

Krom! ji' zmín!n)ch autor# a nav(t!vování v)stav, jsou Ibrovi inspirací fotografie  
Richarda Avedona, Don McCullina, W. Eugene Smithe, Josefa Sudka, Josefa Koudelky, 
Antonína Kratochvíla nebo Maria Giaccomelliho. P"edev(ím ale oce/uje kvality 'enské 
fotografie – Sally Mann, Diane Arbus nebo Bettiny Rheims. Zkoumá hlavn! to, jak)m 
zp#sobem auto"i vyvolávají v divákovi emoce, jak jejich fotografie doká'í k $lov!ku 
promlouvat.

VOJNA

16 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.
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Po skon$ení vojenské slu'by, t!sn! p"ed Sametovou revolucí, se Ibra vrací zp!t do 
Chemick)ch závod#, pevn! rozhodnut, 'e do dvou let si vyd!lá peníze na fototech-
niku. Nenávidí komunisty, proto nikdy nevstupuje do strany a nestává se dílensk)m 
mistrem, i p"esto, 'e by dostával více pen!z. Práce ho p"íli( neuspokojuje, bere ji jako 
nutné zlo na cest! k vysn!né karié"e fotografa. Pro zp"íjemn!ní v(edních dní si hle-
dá r#zné kratochvíle. Nap"íklad ka'd) den po ob!d! leze na vyv)(enou rouru a p"es 
betonov) plot mává lidem v projí'd!jících tramvajích. &ekává tak dlouho, dokud mu 
n!kdo z cestujících pozdrav neop!tuje; jednou dokonce o dv! hodiny déle, ne' je jeho 
pracovní doba. P"ivyd!lává si také zakázkovou v)robou plakát# a grafick)ch list#, ale 
na fotografické vybavení se mu na(et"it neda"í. 

P"esto je v(ak pevn! odhodlán jít za sv)m snem a p"esn! po dvou letech 
dává v Chemick)ch závodech v)pov!0. Rodi$e, hlavn! matka, to t!'ce nesou.  
On je ale p"esv!d$en o správnosti svého rozhodnutí a sv)m nad(ením a odhodláním 
p"esv!d$uje svého biologického otce, jeho' tou dobou asi patnáct let nevid!l, aby za-
stavil sv#j d#m a p#j$il mu peníze. Za ty si ve Foto Pazdera17 kupuje st"edoformátov) 
fotoaparát Pentax s n!kolika objektivy.18 Není v(ak spokojen, práce se st"edním for-
mátem mu p"íli( nevyhovuje; pot"ebuje pohotov) reportá'ní fotoaparát, kter) nabízí 
v!t(í flexibilitu. Vybavení vzáp!tí prodává a po"izuje si fotoaparát, kter) má v(echno, 
co pot"ebuje – legendární Nikon F4. „Dokonal) stroj.”19, 20  

CHEMI!KA

17 Foto Pazdera, tradi$ní prodejna fotografick)ch pot"eb v pra'ské Vodi$kov! ulici.

18 Vybavení po"izuje za 90 000 K$s, tedy zhruba za cenu nového automobilu. Jeho m!sí$ní v)platy  
 se pohybovaly zhruba kolem 1500 K$s.

19 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

20 B!hem studií obesílá n!meckou a japonskou pobo$ku firmy Nikon s 'ádostí o poskytnutí fotoaparátu.  
 Z Japonska obdr'í pouze prospekty, n!mecká pobo$ka na dopis nereaguje.

Korespondence Ibry Ibrahimovi$e s firmou Nikon
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„Severní !echy jsem si vybral proto, -e jsou 
v mnoha sm"rech extrémním prost*edím, 
v.jime,n.m stavem lidského v"domí  
i sv"domí. Stejná je obna-enost krajiny.  
O tom by m"ly b.t mé fotky. Sám pro sebe 
*íkám p*írod" severních !ech zoufale 
krásná.”21

21 &ern), Ond"ej. Mladá fronta DNES Severní &echy : Ob$as je dobré se oto$it, "íká autor snímku roku. 
  25.10.2003, str 01.
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Kdy' se v devadesát)ch letech ocitá ve svobod!, hledá co nejrychlej(í a nejp"esn!j-
(í vyjád"ení pocit#. P"estává $íst pomalou beletrii a hltá knihy poezie. „To skon$ilo, 
kdy' jsem do sebe b!hem ranních cest tramvají do práce ve smradlavé chemi$ce 
pral, op"en) o ty$ p"ed zadním oknem tramvaje a dostate$n! ut!sn!n) stejn! za-
páchajícími spolupracovníky, útlou sbírku Ariel od Sylvie Plath v p"ekladu Jana  
Zábrany. Toto krystalické existencionální vyjád*ení dvou p*ecitliv"l.ch a polo#ílen.ch  
autor+ sm"*ujících trochu bezmocn" ke smrti mne dostalo tak, -e jsem od té 
doby u- poezii ne,etl. Bylo to nejvíce emocí ze slov a p*íb"h+, které jsem z papíru 
dokázal vy,íst. Ta kní'ka pro mne byla tak silná, 'e jsem ji dokázal vst"ebávat jen v té 
odporné tramvaji, respektive v té cest! do docela nudné práce, p"edstavující zásadní 
ztrátu $asu. Doma v k"esle to $íst ne(lo, nebylo to tak silné.”22

V#bec prvním impulzem k cílenému, komplexn!j(ímu fotografování severních &ech, 
jejich krajiny a lidsk)ch osud#, je Ibrovi záhy po návratu z vojenské slu'by uv!dom!-
ní, 'e v#bec nezná své okolí. V d!tství z"ídka opou(t!l Mezibo"í a nyní mu dochází,  
'e neví, jak to vypadá v sousedních vesnicích, za horizontem. Cel) 'ivot míjel tram-
vají ukazatel k vesnici Kopisty, ale kdy' se do ní po vojn! vydává, obec u' neexistuje. 
A takov)ch míst je v okolí spousta.23 

Na vojn! 'il dva roky v relativn! normálním prost"edí – v krajin!, která nebyla zasa'e-
na t!'bou a kde se dalo voln! d)chat. Rychle si zvyknul. Po návratu do rodného kraje 
u n!j nastává zásadní zm!na v chápání onoho ‚severo$eského zmaru‘. Za$íná p!(ky 
nav(t!vovat místa, kam se jako dít! nikdy nevypravil. Hledí na sv#j rodn) kraj nov)ma 
o$ima. „Najednou mi p"i(lo (ílené, 'e musím cestovat kolem uheln)ch jam a abych 
dojel dom#, tak musím projet kolem neuv!"iteln! smradlavé chemi$ky.“24 Za$íná 
uva'ovat, jak je mo'né, 'e se n!co takového d!je, jak lidé mohou dopustit, aby byly 
celé vesnice a m!sta srovnány se zemí a z#staly po nich jen rány, zející ve vzpomín-
kách. Cítí, 'e musí n!co ud!lat, podat sv!dectví.

DEVADESÁTÁ LÉTA

22 Ibrahimovi$, Ibra. Písemná komunikace s autorkou.

23 GOCKELER, Susan; REEVE, Hester. Libkovice: Zda" B#h, Praha : Divus, 1997; str. 174 a 175 – kniha udává  
 115 zanikl)ch obcí v regionu severních &ech kv#li t!'b! uhlí

24 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.
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„Ekologick. rozm"r mé práce byl jedin. 
dostate,n" aktuální na to, aby se na jeho 
základ" daly získat n"jaké peníze.“ 
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Lidé, kte"í p"i(li do Sudet po vyhnan)ch N!mcích, si pro'ili bídu  války i sv!tové finan$-
ní krize a v energii uhlí spat"ovali nad!ji. Bouralo se mnoho obydlí, jen málokdo z nich 
k nim m!l genera$n! siln) vztah, asi jedna t"etina lidí. „.ily tu p"evá'n! rodiny che-
mik# a horník#, pro které práce v otev"eném dole mohla znamenat spí(e úlevu oproti 
hlubinn)m (achtám. Uva'ování lidí bylo podlomené komunistickou propagandou, 'ilo 
se tu zle, ale bylo to normální. Nic jiného jsme neznali“, vzpomíná Ibra Ibrahimovi$.

25 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

A o náv(t!v! Kopist vypráví: „Byl jsem 
hodn! na(tvan) na to, 'e jsem p"i(el 
pozd! a pozd!ji je(t! více, kdy' jsem  
se dozv!d!l, kde bydlel m#j otec a 'e 
jsem to prost"edí v#bec neza'il. Kopisty 
jsem si tro(ku cvaknul a je mi hrozn! líto, 
'e tak (patn!. Vid!l jsem s odstupem 
n!kolika let fotografie ze stejn)ch míst 
od Josefa Koudelky a jeho snímky jsou 
mnohem více expresivní. A to jsem v té 
dob! netrp!l jenom ve srovnání s Kou-
delkou... U$il jsem se fotit sám na sv)ch 
chybách a za pochodu. V!d!l jsem,  
jakého pocitu chci dosáhnout, ale nebyl 
si jist) jak. Prost! jsem v té dob! je(t! 
neum!l fotit. Moje kní'ka bude mo'ná 
kon$it nebo za$ínat snímkem jedno-
ho místa, kter) má Pepík také v knize.  
Základ je stejn), ale okolí se totáln! 
prom!nilo. Myslím, 'e je to pro návaz-
nost na stejné téma dobr) plán.”25

Místo, kde stávala obec Kopisty, 1992
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V porevolu$ní svobod! se za$íná seznamovat s lidmi, kte"í cht!li stav 'ivotního  
prost"edí rychle napravit a zastavit bagry. Ibr#v b)val) u$itel p"írodov!dy Milan %1o-
ví$ek, pro jeho' ornitologick) krou'ek ob$as fotografuje, ho bere do Zeleného domu 
Litvínov mezi ekology, kde za$íná Ibr#v názor na 'ivotní prost"edí dostávat jasn!j(í 
obrysy. &ím dál hloub!ji si uv!domuje vliv 'ivotního prost"edí na $lov!ka a $ím dál 
intenzivn!ji v n!m roste touha p"isp!t ke zm!n!. Pro Zelen) d#m vytvá"í jednoduch) 
leták, nabádající k pou'ívání respirátoru26, co' údajn! vzbuzuje velk) zájem zahrani$-
ních médií (západ &eskoslovensko teprve objevuje) a nakonec dokumentuje i první 
náv(t!vu $eské vlády v severních &echách. P"i této zakázce se dozvídá, 'e práce fo-
tografa m#'e b)t i velmi v)nosná. Pozd!ji spolupracuje s Janem Pi/osem27 a s nov! 
zalo'enou $eskou pobo$kou Greenpeace.

V!"í, 'e situace kolem 'ivotního prost"edí se rychle zm!ní a 'e je pot"eba zazna-
menat do'ívání bezohledného pr#myslu.28 Plánuje vytvo"it fotografick) seriál, jeho'  
náplní by byla „ztrácející se historická pam!1 severních &ech, problémy a 'ivot lidí, 
kte"í v takovém prost"edí 'ijí.”29 Je(t! netu(í, na jak dlouhou dobu ho tento cyklus 
pohltí. 

26 Nepoda"ilo se dohledat.

27 Pi/os, Jan, (*1960). Ekologick) aktivista, jeden ze zakládajících $len# Greenpeace &eskoslovensko. 
 Dlouhodob! p#sobí v Hnutí Duha, v minulosti i jako (éf CHKO Broumovsko nebo jako vedoucí meziná 
 rodního t)mu dobrovolník# p"i pomoci uprchlík#m.

28 GOCKELER, Susan; REEVE, Hester. Libkovice: Zda" B#h. Praha : Divus, 1997; str. 28: „V roce 1995 pocházelo  
 ze severních &ech 52% emisí kysli$níku si"i$itého, 34% emisí oxid# dusíku a 23% tuh)ch emisí v &eské  
 republice. Pro srovnání, Praha p"edstavovala 2,39% SO2, 3,32% NOx a 3,02% tuh)ch emisí &eské republiky.”

29 &ern), Ond"ej. Mladá fronta DNES Severní &echy : Ob$as je dobré se oto$it, "íká autor snímku roku.  
 25.10.2003, str 01. 

DEVADESÁTÁ LÉTA

Grafické návrhy Ibry Ibrahimovi$e, 1992
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Ibry Ibrahimovi$ návrh PF 1992
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V p"edchozí kapitole jsem nastínila, jak se Ibrahimovi$ dostal k fotografii a jak se for-
moval jeho zájem o sociální a ekologická témata. V jeho tvorb! m#'eme sledovat 
n!kolik linií, které se r#zn! prolínají, p"ekr)vají, navazují na sebe a vzájemn! se ovliv-
/ují. Souhrnn! je pojímá dlouhodob) dokumentární projekt, kter) autor nazval St*epy 
severních !ech. Plánuje jej vydat kni'n!, a' bude vnit"n! cítit, 'e u' nemá, co dodat.

Ibrahimovi$#v primární zájem tkví v zaznamenávání obraz# severních &ech a 'ivota 
jejich obyvatel. Ve sv)ch fotografiích se sna'í zachycovat atributy svého d!tství, od-
povídá na otázky, na n!' se jako dít! neum!l ptát. Obecné otázky lidského bytí, 'ivota 
v krajin!, manipulace p"írodou i lidsk)mi osudy. Pal$ivá témata dne(ní doby. Vyko"is-
1ování p"írodních zdroj# a zem!d!lské p#dy, bezmoc, odevzdání, p"edsudky, ale i hr-
dost, vnit"ní síla a boj za práva $lov!ka. V dal(í $ásti se blí'e podívám na hlavní témata 
jeho zájmu – sociální dokument, krajinu a 'ivot v ní a také na filmovou fotografii, která 
je s tématem severních &ech $áste$n! spjata, ale p"edev(ím tvo"í nedílnou sou$ást 
Ibrahimovi$ova díla.

DEVADESÁTÁ LÉTA
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„Stra#n" rád fotografuji lidskou d+stojnost  
a je jedno, o jaké lidi jde.“
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SOCIÁLNÍ DOKUMENT
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Ibrahimovi$ se sociálními tématy zab)vá u' od samého za$átku své fotografické  
kariéry. Cílem jeho tvorby je poukazovat prost"ednictvím dokumentárních fotografií na 
problémy severo$eské spole$nosti, zejména rasovou nesná(enlivost a téma lidské 
(ne)tolerance v#$i d#lnímu pr#myslu a devastování 'ivotního prost"edí. 

Jedním z nejpal$iv!j(ích a nejvíce viditeln)ch témat je romská problematika, které 
se v!nuje nejen v míst! svého bydli(t!, ale i v celém regionu. Dokumentuje neblaze 
proslulé romské ghetto na sídli(ti Chanov, stavbu zdi v ústecké Mati$ní ulici, komu-
nitní (kolu v P"edlicích nebo t"eba stávku horník# na dole Kohinoor. Velice d#le'it)-
mi kauzami, jimi' Ibrahimovi$ vstoupil do (ir(ího pov!domí $eské spole$nosti, jsou 
likvidace obce Libkovice a p"íb!h sedláka Rajtera, bojujícího za zdrav) rozum – proti 
mexické hliníkárn! Nemak, která se rozhodla postavit továrnu uprost"ed jedné z nej-
úrodn!j(ích ornic v mosteckém regionu.

SOCIÁLNÍ DOKUMENT
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KUBÁNCI Z UBYTOVNY RICO (1990)

V roce 1990 Ibrahimovi$, tou dobou stále je(t! zam!stnanec Chemick)ch závod#  
Zálu'í a nad(en) fotoamatér, objevuje v  ubytovn! tkalcovny Benar komunitu Kubánc#, 
kte"í jsou v Litvínov! na v)m!nném pracovním pobytu. Jsou tu spokojení a n!kte"í 
z nich velmi t!'ce nesou, kdy' jsou n!jak) $as po sametové revoluci nuceni vrátit se 
zp!t do své vlasti. Jejich pospolitost, otev"enost, spontánní energie a schopnost rado-
vat se ze 'ivota Ibru naprosto uchvacuje a rezonuje s jeho povahou. Ú$astní se jejich 
divok)ch tane$ních ve$írk#, ale i v(ednodenních aktivit. „Kubánci m!li takov) zvyk,  
'e kdy' p"icházeli dom#, m!la by tam hrát hudba. Nejlépe z ka'dého okna jiná. Nau$ili 
m! jíst osma'ené olejovky s r)'í, 'ít skromn! a zárove/ si to u'ít.“ Ibrahimovi$ p"iná(í 
sv!dectví o jejich 'ivot! a fotografie, podobn! jako Bohdan Holomí$ek, dopl/uje ru$n! 
vepsan)mi poznámkami. 

Kubánci z ubytovny Rico, 1990
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VA$EK GOROL, KLUK ULICE (OD 1993)

Mezi D!tmi z vedlej(í ulice Ibrahimovi$ nachází „v)razn! obrazov! zajímavého kluka“ 
Va(ka. Ten ho následn! seznamuje s tam!j(í romskou komunitou. Je velmi bystr)  
a hbit), celkov! v n!m fotograf vidí velk) potenciál. Nicmén! Va(ek je synem narko-
man#, bydlí s prarodi$i a u' odmali$ka je ponecháván svému osudu.  Ibrahimovi$ se 
za ním v'dy po n!kolika letech vrací, aby fotografoval jeho dospívání. Va(ek vyr#stá  
v ‚typického p"edstavitele romské men(iny, proti ní' byli Ibrahimovi$ovi spoluob$ané 
v'dy tak zaujatí. Pozd!ji je umíst!n do nápravn!–v)chovného za"ízení. Ibrahimovi$ 
tam s ním po"izuje zvukovou nahrávku, v ní' Va(ek mluví o své budoucnosti. Plánuje 
za$ít pracovat, dát se do po"ádku. Z#stává bohu'el jen u plán# – za$íná brát drogy  
a následn! tráví n!kolik let ve v!zení. 

Domnívám se, 'e fotografie z Va(kova raného d!tství nepat"í k Ibrahimovi$ov)m nej-
zda"ilej(ím. Chlapec se na nich d!lá r#zné grimasy, p"ed fotografem se p"edvádí. Toto 
m#'e b)t chápáno jako zachování autenticity, podle mého názoru jsou v(ak tyto foto-
grafie spí(e rodinn)mi momentkami. Postrádají hloubku a p"irozenost, je' jsme mohli 
spat"it na ostatních fotografiích ze souboru D!ti z vedlej(í ulice. 

Pozd!j(í fotografie Va(ka za$ínají b)t mén! strojené – ur$itou roli m#'e hrát fakt,  
'e Ibrahimovi$ b!hem let nasbíral "adu zku(eností. Zdá se, 'e chlapec si na p"ítom-
nost fotoaparátu zvykl a p"estal ho vnímat jako cizorod) objekt, v jeho' p"ítomnosti má 
pot"ebu p"ehrávat. Celkov! snímky nep#sobí tolik usp!chan! a jdou více do hloubky. 

Ibrahimovi$ dosud nezpracoval ve(ker) po"ízen) materiál, plánuje ve fotografování 
Va(ka Gorola pokra$ovat v blízké budoucnosti. 

SOCIÁLNÍ DOKUMENT
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Fotografie Va(ka Gorola se (t!/átky pat"í 
v celé sérii k nejzda"ilej(ím. Zachycuje Va(kovu 
p"irozenou chlapeckou n!hu a lásku ke zví"at#m, 
ale zárove/ má i temn!j(í, daleko smutn!j(í, 
stránku. Va(ek tvrdí, 'e $ichání toluenu není 
zdravé, 'e u' toho nechal. Místo toho si na t!le 
rozdírá k#'i, kam p"ikládá toluenem nasáklé 
tampóny. Autorovi se líbí tato nepatrná nuance 
v podob! strupu na ruce, které by nezasv!cen) 
$lov!k st!'í porozum!l, ale p"edev(ím kontrastní 
sv!tlo, díky n!mu' fotografie p#sobí tém!" jako 
kubistick) obraz.

Va(ek Gorol, 1993

Va(ek Gorol se (t!/átkem, 1997
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Dal(í fotografie ze série má podobn! dramatick) 
podkres. Va(ek byl zadr'en policií a surov! zbit. 
V)m!nou za ml$ení dostal údajn! od policist# 
obraz Panny Marie s Je'í(kem. Ibrahimovi$ tento 
obraz od Va(ka koupil, pod podmínkou,  
'e se nechá vyfotografovat. Kamarád, s ním' Va(ek 
bere drogy, vyfukuje kou"ová kole$ka; mal)m 
oknem proudí do místnosti m!kké denní sv!tlo. 
Nábo'enská tematika obrazu dodává fotografii 
dal(í rozm!r. Nutí diváka k zamy(lení  
nad sou$asnou spole$enskou situací, nad 
zp#sobem v)chovy d!tí, i morálními hodnotami, 
je' jim jsou v(t!povány. 

SOCIÁLNÍ DOKUMENT

Sb!ra$i, 1995

Va(ek Gorol, 1999  

Va(ek Gorol a Roman, Litvínov 1997
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SÍDLI$T' CHANOV (1993)

Sou$asn! s Va(kem Gorolem sleduje Ibrahimovi$ také d!ní na mosteckém sídli(ti 
Chanov. Fotografie z neblaze proslulého sídli(t!, kam se bílí báli vkro$it, neukazují 
nic v)znamn! (okujícího, snad jen nepo"ádek na okraji zástavby a n!kolik vrak# aut,  
u nich' si hrají d!ti. Hodnotné jsou fotografie spí(e tím, 'e na nich Ibrahimovi$ zachy-
cuje soudr'nost etnika – smutek lidí na poh"bu, celou komunitu, doprovázející nev!s-
tu k oltá"i, odpolední nudu u rozhlasového p"ijíma$e – aktivity sice naprosto b!'né 
a známé komukoliv z nás, ale zárove/ v dne(ní dob! ji' mén! obvyklé, ne' tomu 
bylo v devadesát)ch letech. Op!t bezd!ky poukazuje na obecn) fakt, 'e mezi ‚námi‘ 
a ‚nimi‘ a' tak velk) rozdíl není. Nicmén!, ani v této sérii neproklamuje objektivitu,  
ta podle jeho názoru neexistuje. Ibrahimovi$ si neklade za cíl d!lat z Rom# lep(í 
lidi $i je jakkoliv idealizovat, spí(e nabízí alternativní pohled a dává prostor divákovi,  
aby si názor utvo"il sám.

 „Kdy' jsem po"izoval tuhle fotku, je(t! jsem moc 
fotit neum!l. M!l jsem autofokusov) objektiv, se 
kter)m jsem nem!l dostatek zku(eností, tak'e 
fotografie je ostrá na pozadí. I tak ji mám rád.  
Na sídli(ti v Chánov! jsem se trochu bál fotit. Válela 
se tam rozbitá auta, p"ivle$ená b#hví odkud, která 
$ekala na roz"ezání a prodej do (rotu, a mezi 
nimi si hrály d!ti. Za$aly mi koukat do objektivu 
a nafukovat bubliny. Líbí se mi ta atmosféra ve 
fotografii, jejich bezprost"ednost a také fakt, 'e toto 
prost"edí u' neexistuje. Sídli(t! v Chánov! je dnes 
ji' mnohem kultivovan!j(í.” 

Chanov, 1993

Romské d!ti, Chanov, 1993
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Romská obydlí, 1993

Romská svatba, Chanov 1993

Romsk) poh"eb, Chanov 1993

Romské d!ti, Chanov, 1993

Romské d!ti, Chanov, 1993
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ZE/ V MATI!NÍ ULICI (1999)

V roce 1999 Ibrahimovi$ fotografuje také stavbu protihlukové a protiodpadkové bariéry 
v ústecké Mati$ní ulici, která m!la separovat sociáln! nep"izp#sobivé Romy, ob)vající 
obecní domy pro neplati$e nájemného, od obyvatel# rodinn)ch dom# na druhé stran! 
ulice. Kauza vyvolala velkou pozornost a kritiku nejen domácích, ale i zahrani$ních 
médií. Ze0 byla zanedlouho po svém postavení rozebrána. Ibrahimovi$ tvrdí, 'e ho 
zajímal p"edev(ím otev"en) romsk) odpor, se kter)m se do té doby nikdy v takové 
mí"e nesetkal. Jeho záznam kauzy v(ak jen klou'e po povrchu, blí'e nezkoumá sta-
novisko jedné ani druhé strany. Na fotografiích sice m#'eme vid!t stavbu zdi a hádky 
starousedlík# s Romy v p"ítomnosti televizních kamer, série v(ak postrádá uvedení 
do kontextu. Pokud budeme na soubor nahlí'et z hlediska reportá'ní fotografie, p"íli( 
neobstojí, v rámci St"ep# severních &ech jsou v(ak fotografie pln! akceptovatelné

Ze0 v Mati$ní ulici, Ústí nad Labem, 1999
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O $KOLARA: $KOLÁCI (2000)

Dal(ím dílkem Ibrahimovi$ovy ‚cikánské mozaiky‘ je dokumentární soubor  
o d!tech v komunitní (kole v P"edlicích. Soubor vzniká za podpory m!sta Ústí nad 
Labem a posléze vychází i v kni'ní podob!. (P#vodní grafick) návrh knihy byl jin), ne' 
její realizovaná podoba, s ní' Ibrahimovi$ není p"íli( spokojen30). V(echny fotogra-
fie pou'ité v knize zv!t(uje ru$n!, skenování negativ# se zatím31 brání. Na této sérii  
je patrné viditelné zlep(ení a posun ve fotografickém vyjád"ení v)tvarn!j(ím sm!rem. 
Fotografie jsou kompozi$n! i formáln! $ist(í, vidíme $ast!j(í pou'ití portrétu, men(í 
hloubku ostrosti, Ibrahimovi$ se více zam!"uje na konkrétní d!ti s cílem zachytit jejich 
individualitu.

30 Fotografie p#vodn! m!ly b)t reprodukovány se st"íbrn)mi ráme$ky a celé vyzn!ní knihy bylo zam)(leno 
 mnohem v)tvarn!ji, z návrhu se(lo kv#li onemocn!ní grafika. 

31 Digitalizaci se p"estal bránit a' na p"elomu nového milénia.
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.áci komunitní (koly v P"edlicích, 2000
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Fotografie z prvního (kolního dne p#sobí dojmem 
francouzské fotografie padesát)ch let. Dív$iny 
zá"ící o$i a v"el) úsm!v – jako by byl fotograf jejím 
nejlep(ím p"ítelem – snímek "adí mezi autorovy 
nejoblíben!j(í fotografie.

.áci komunitní (koly v P"edlicích, 2000
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Ibrahimovi$ovy fotografie se sociální tematikou bychom mohli vid!t v (ir(ím kon-
textu autor#, kte"í tvo"ili na p"elomu let osmdesát)ch a devadesát)ch. Karla Cudlína, 
Jind"icha %treita, Ji"ího Hankeho, Viktora Kolá"e, Bohdana Holomí$ka nebo nap"íklad 
fotografického dua Aleny Dvo"ákové a Viktora Fischera. Ka'd) z t!chto autor# má sv#j 
specifick) jazyk a v)razové prost"edky; jedno v(ak mají spole$né v(ichni – citliv! 
zaznamenávají sv!t kolem sebe a vytvá"í kroniku své doby. Jejich sv!dectví jsou mi-
mo"ádn! hodnotná mimo jiné proto, 'e zachytili prom!nu na(í zem!. Dobu, po které 
$asto zbyly jenom fotografie. Nesna'ili se d!j p"i fotografování modifikovat, byli jeho 
nedílnou sou$ástí a zobrazili ho tak, jak se jim odvíjel p"ed o$ima. 

SOCIÁLNÍ DOKUMENT

Skládka komunálního odpadu, Sv!tec, 1993
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„Po*ád mám #anci b.t tím rozhodujícím 
,lánkem, kter. m+-e nebourání pomoci.  
A to m" na severu !ech stále dr-í.“
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BOURÁNÍ OBCE LIBKOVICE (1992 – 1994) 

A P%ÍB'H JEJÍHO OBYVATELE KARLA KREJ!ÍHO (OD 1992)

Cyklus o bourání Libkovic je prvním Ibrahimovi$ov)m souborem, kde jeho úvahy  
o krajin! a jejím souvzta'ném vlivu na $lov!ka dostávají jasné obrysy. Celá kauza boje 
ekolog# a libkovick)ch ob$an# proti energetickému koncernu, a pota'mo celé $es-
koslovenské vlád!, byla zna$n! medializována a pokud bychom ji cht!li analyzovat 
ze v(ech stran, mohla by vzniknout samostatná publikace. Detailní informace posky-
tuje kniha Hester Reeve a Susan Gockeler Libkovice: Zda" B#h. Pokusím se libkovick) 
p"ípad zestru$nit a p"ednést jej z pohledu, kter) v médiích nezazn!l p"íli( hlasit! –  
z pohledu fotografa.

&ty"iadvacetilet) Ibra si ve svém pronajatém mezibo"ském byt! staví fotokomoru. Po-
t"ebuje cihly, které stále nejsou b!'n! k sehnání, a tak se na doporu$ní kamaráda 
vypravuje p#j$en)m 'igulem do Libkovic, kde ji' probíhá demolice. Nikoho, kdo by 
mu cihly prodal, tam ale nenachází. Rabovat nechce, vrací se dom# s prázdnou. Ji' je 
fotografem na volné noze, spolupracuje s Greenpeace a se Zelen)m domem Litvínov  
a p"ivyd!lává si i tvorbou firemních log a plakát#, dokumentuje nap"íklad první ofici-
ální náv(t!vu $eskoslovenské vlády na severu &ech.

Ulice &SA po demolici, 1993
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Po n!jaké dob! ho vedení Greenpeace zve ke konzultaci, zda v Libkovicích uskute$-
nit blokádu bourání kostela. Ibrahimovi$ nav(t!vuje Libkovice znovu a dává si za cíl 
nafotografovat zde reportá'. Myslí si, 'e za dva dny bude s prací hotov, 'e odevzdá 
$ty"i fotografie a bude se v!novat dal(ím témat#m. „Jen'e m! to vtáhlo, z#stal jsem 
tam dva roky, a kdy' jsem seriál o Libkovicích dod!lal, byl jsem najednou v mínusu  
400 000 korun”32 , vypravuje Ibrahimovi$ v rozhovoru pro $asopis EkoList. 

V!domí ‘nebourat’ se u ob$an# vytvá"elo velmi pomalu. Lidé na severu &ech byli 
na bourání obcí zvyklí, komunistickou propagandou bylo lí$eno jako normální cesta 
za lep(ími zít"ky; nejd#le'it!j(í bylo dodr'et plán. Lidé byli nau$eni ml$et a nepro-
testovat, n!kte"í se za 'ivot st!hovali kv#li dol#m i (estkrát. Kampa/ proti zbourání  
libkovického kostela33 , kter) m!l b)t ji' dvacát) pát) str'en) v "ad!, byla v roce 1992 
prvním projektem Jana Pi/ose – Kampa/ za $istou energii a vzduch – v nov! zalo'ené 
$eskoslovenské pobo$ce Greenpeace. Pi/os hledal nejpal$iv!j(í ekologické téma de-
vadesát)ch let a v Libkovicích na(el v(echno na jednom míst!. Zdevastovanou krajinu, 
zbyte$nou likvidaci obce, lidskou zlov#li, bezmoc, bezpráví, poru(ování zákon#…

32 Ibra Ibrahimovi$: Je hrozné nemít se kam vrátit; EkoList. 05/2006 str. 23

33 Kostel sv. Michaela se poda"ilo na n!kolik let zachránit. M!l z#stat stát jako memento obce a místo  
 pro po"ádání kulturních akcí. V roce 1995 dostal nov) krov a st"echu, nicmén! o sedm let pozd!ji byl  
 v tichosti zbourán. GOCKELER, Susan; REEVE, Hester. Libkovice: Zda" B#h, Praha : Divus, 1997; str. 52.  
 V letech 1945 – 1989 bylo v severních &echách zbo"eno 24 katolick)ch kostel# a 45 kaplí.
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D#m na rohu ulice &sl. armády a %kolní, 1992 Kostelní ulice, Vánoce 1992
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Akce byla p#vodn! plánována jen na dva a' t"i dny s tím, 'e je hlavn! nutné upozor-
nit na (patn) energetick) plán vlády, kde se nepo$ítalo s úsporami energie a naopak 
se prosazovalo rychlé dostav!ní jaderné elektrárny Temelín. Pokus o záchranu celé 
obce byla a' spontánní akce Pi/ose a Petra Pakosty, prozatímn! za(tít!ná Greenpea-
ce. Tehdej(í "editel Greenpeace Ivo %ilhav) s takto dlouhou kampaní nesouhlasil. Akce 
v Libkovicích nesplnila sv#j ú$el a Jan Pi/os byl je(t! b!hem blokády z Greenpeace 
propu(t!n a svou severo$eskou misi pokra$oval pod hlavi$kou Hnutí Duha, které m!lo 
ov(em mnohem omezen!j(í finan$ní prost"edky.

Libkovická kauza je na za$átku devadesát)ch let n!$ím nov)m, v postkomunistic-
kém &eskoslovensku nemá obdoby. Nov! nabytá svoboda p"iná(í nad!ji na zlep-
(ení, probíhají demonstrace a happeningy, pozornost domácích i zahrani$ních  
médií je zna$ná. V Libkovicích se scházejí ekologové a aktivisté, boj za stejnou v!c lidi  
stmeluje. Setrva$nost komunistického vlivu na lidské sm)(lení je ale bolestn! p"í-
tomná na ka'dém kroku. A1 ji' v p"ístupu libkovick)ch ob$an#, kte"í stále nev!"í, 'e by 
proti dol#m mohli vyhrát a v!t(ina z nich své nemovitosti ji' prodala pod cenou38 , tak 
v p"ístupu dol#, které trvají na likvidaci obce, p"esto'e v!decké studie ukazují, 'e t!'ba 
je nerentabilní a riziková a je známo, 'e se v Libkovicích nikdy t!'it nebude.39

38 Jen malé procento ob$an# Libkovic se ozvalo proti v)kupu jejich nemovitostí bez "ádného kompetentního  
 odhadu a ze strachu jich v!t(ina své nemovitosti prodala ji' v roce 1987. V roce 1989 ji' bylo vykoupeno  
 95% nemovitostí. V GOCKELER, Susan; REEVE, Hester. Libkovice: Zda" B#h, Praha : Divus, 1997; str. 154.

39 GOCKELER, Susan; REEVE, Hester. Libkovice: Zda" B#h, Praha : Divus, 1997; str. ???

34 Pi/os, Jan. Rozhovor s autorkou, $ervenec 2016.

35 Jeden ze zakládajících $len# $eskoslovenské pobo$ky Greenpeace, ekologick) aktivista, pozd!ji $len  
 ekologického Hnutí duha.

36 Pi/os, Jan. Rozhovor s autorkou, $ervenec 2016.

37 Petr Pakosta, "editel Zeleného domu Litvínov.

Franti(ek Flídr 
vybourává 'eleznou 
traverzu, 1994

Dana Homolková  
z Hnutí Duha brání d#m 
v ulici Na Hrázi, 1993  

Vít!zná ulice, 1992
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Ibrahimovi$, podobn! jako Pi/os, vnímá Libkovice jako symbol konce komunistic-
ké devastace krajiny. Symbol nad!je na uzdravení 'ivotního prost"edí a na zm!nu  
energetické politiky severu, koncentrované v jednom míst!. Ve fotografování Libkovic 
spat"uje také potenciál pro rozvoj své fotografické kariéry, mo'nost vybudovat si jméno  
a proslavit se, není to v(ak jeho prioritou. Jeho sen o tom, 'e by mohl sv)mi foto-
grafiemi p"isp!t ke spole$enské zm!n!, se najednou za$íná zhmot/ovat a dostávat 
konkrétní obrysy. 

Kdy' se v Libkovicích setkává s Janem Pi/osem, okam'it! se sp"átelí. „Hned jsme  
si padli do oka, byli jsme oba na stejn) vln! – nespoutan), svobodn), divok) povahy”40, 
vzpomíná Pi/os a ihned dodává, 'e Ibrovy fotografie pro n!j byly láskou na první pohled.  
O za$átku libkovické mise vypráví: „Ibra nás vezl autem z Prahy, kdy' jsme v noci na  
1. prosince 1992 jeli realizovat p"ísn! utajenou akci blokády bagr#. V mostecké pánvi 
byla taková mlha, 'e jsme na ka'dé k"i'ovatce museli vystoupit a hledat, kudy pokra-
$uje silnice. Byl to zvá(tní, a' magick) zá'itek. A pak jsme v Libkovicích z#stali místo 
t"í dní nep"etr'it! t"i m!síce.“41 

40 Pi/os, Jan. Rozhovor s autorkou, $ervenec 2016.

41 Pi/os, Jan. Rozhovor s autorkou, $ervenec 2016.
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Ko$ky z opu(t!n)ch dom# na dvorku Karla 
Krej$ího, 1993

Blanka Techlovská a starosta Stanislav B"ichá$ek  
v Reichrtov! ulici, 1992
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V té dob! je také v Libkovicích natá$en film M!sí$ní údolí, série um!leck)ch doku-
ment# o zdevastovan)ch severních &echách. Bourání kostela m!lo b)t sou$ástí filmu 
o Karlu Krej$ím pod re'ijním vedením Miry Erdevi$ky, místo demolice natá$ela blo-
kádu.  

Ibra Ibrahimovi$ u' od za$átku vnímá záva'nost tématu a bourání Libkovic zpracová-
vá, podle vlastních slov, v rámci sv)ch tehdej(ích vizuálních, technick)ch i finan$ních 
mo'ností co nejlépe. V!nuje se mu s maximálním nasazením, ob$as doslova na hra-
nici p"e'ití. „Denn! jsem profotil materiál za dva i t"i tisíce korun, $asto mi nezb)valo 
na jídlo a nájem jsem neplatil skoro cel) rok. N!kdy jsem p"e'íval jen díky tomu,  
'e mi pan Krej$í dával rohlíky.”42  V Libkovicích p"espává spolu s obránci, nechce, aby 
mu n!jaká d#le'itá událost unikla. Za dva roky po"izuje p"es deset tisíc fotografií. Jako 
jedin) fotograf se Libkovicím v!nuje systematicky a dlouhodob!, deníkoví reporté"i na 
místo p"ijí'd!jí pouze b!hem plánovan)ch akcí.

„Je hodn" d+le-ité najít filosofickou rovinu, na které se setkáváte, abyste se m"li  
o ,em bavit a rozum"li si. Co- v p*ípad", -e fotografuji lidi, kte*í mají n"jak. pro-
blém a jsem tam proto, -e jim chci pomoct, nastává okam-it".“43

Ibrahimovi$ tráví v Libkovicích ve(ker) voln) $as, v(echno pod"izuje svému fotografic-
kému poslání. Chce se s místními lidmi s'ít, aby se fotografování více otev"eli. Sna'í 
se do sebe dostat co nejvíce jejich pocit#, jejich strach z toho, 'e p"ijdou o domov, 
jejich bol, zaho"klost, beznad!ji. Nechce se v(ak ú$astnit poty$ek zam!stnanc# de-
moli$ní $ety s obránci44, ani je p"íli( fotografovat. ,íká, 'e lidské zlo se mu zachycuje 
(patn!, ale zárove/ dodává, 'e v extrémních podmínkách fotografuje rád, proto'e lidé 
odlo'í slupku povrchnosti jednají podle své nátury45. Jana Pi/ose tato jeho selektiv-
nost mrzí, nebo1 je toho názoru, 'e celá kampa/ by m!la p"i otev"en!j(ím zobrazení 
násilí intenzivn!j(í dopad. Ibrova p"ítomnost v(ak tvo"ila pro obránce jak)si pomysln) 
(tít – pracovníci demoli$ní $ety si k nim nedovolili b)t v blízkosti jeho fotoaparátu tolik 
agresivní. 

Ibrahimovi$ nechce b)t vnímán jako ekologick) aktivista, jím' není, ale jako nezávisl) 
pozorovatel, kter) vidí ob! strany konfliktu. Obává se, 'e otev"ené vystupování proti 
dol#m by mu zav"elo mnoho dve"í k ostatním severo$esk)m témat#m, která tou do-
bou ji' nosí v hlav!. 

42 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou. 

43 Ibra Ibrahimovi$: Je hrozné nemít se kam vrátit; EkoList. 05/2006 str. 23.

44 Poty$kami je v p"ípad! ekologick)ch aktivist# my(lena pouze jejich pasivní rezistence v#$i násilí druhé  
 strany konfliktu.

45 Klos, &estmír: Dvojak) 'ivot v uhelné spirále. Lidové noviny, kulturní p"íloha. 3.3.1994.
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P"i fotografování $asto pou'ívá stativ a obecn! záb!ry pe$liv! prom)(lí i v p"ípad!,  
'e se d!je n!co záva'ného a je nucen rychle reagovat. Sna'í se eliminovat ru(ivé  
prvky v obraze a vnímat kompozici komplexn!, i kdy' si je v!dom, 'e tímto m#'e  
fotografiím ubrat na síle a p"ijít o syrovost. Nicmén! do série zahrnuje i fotografii, 
kde kontrolu nad záb!rem ztrácí, a která p#sobí uvoln!n!ji a více autenticky, ne' jiné 
snímky.

Ibra dokumentuje postupnou likvidaci obce a zmírání nad!jí jejích obyvatel. V p"í-
pad! horníka Karla Krej$ího lze "íci, 'e i likvidaci lidského 'ivota. Ibra vzpomíná na 
pana Krej$ího jako na vzor optimistického $lov!ka, „kter) se s návratem demokracie  
pokusil bránit sv#j majetek proti mnohem siln!j(ímu soupe"i. V Libkovicích se narodil 
a jejich demolici nesl velmi t!'ce. A' do soudního vyst!hování v "íjnu 1994 hlídal zby-
tek obce p"ed nájezdy sb!ra$# a pomáhal obránc#m vesnice.“ Jeho soudní exekucí 
Ibrahimovi$ova práce na seriálu o Libkovicích kon$í. „Je(t! dlouhá léta se pan Krej$í 
do b)val)ch Libkovic vracel z Mostu p!(ky, v paneláku se mu nevedlo dob"e.“

46 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou. 

47 Ibra Ibrahimovi$: Je hrozné nemít se kam vrátit; EkoList. 05/2006 str. 23.

„B!'el za mnou d!lník, bílé fleky vlevo jsou 
jeho ruka. Utíkal jsem v hubertusu, fo1ák m!l 
v jedné ruce i s velk)m bleskem Metz 45 a pálil 
s ním na zda" B#h p"es své levé rameno. Hrozn! 
jsem ho (tval, t"ikrát za mnou spadnul z vlhk)ch 
prken – v'dy, kdy' jsem zm!nil sm!r. Z dálky by 
to byl parádní Hitchcock, bohu'el jsem tam byl 
s Honzíkem [Pi/osem] skoro sám.“

D!lníci demoli$ní $ety a Jan Pi/os v ulici 
Na hrázi, 1993

Ulice Na hrázi, 1992 Nové bydli(t! pana Krej$ího, Most, 1993
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Soubor fotografií citliv! kombinuje ak$ní záb!ry konkrétních akcí s klidn!j(ími sním-
ky, které odkr)vají emoce a hloubku pro'ívání jejich aktér#.

Za$átkem roku 1993 se v libkovické hospod! koná první v)stava jeho fotografií  
– Libkovice, srdce Severu, pozd!ji roz(í"ená a p"ejmenovaná na Libkovice, sv!domí 
Severu. V)stava v rámci osv!tové kampan! objí'dí celou republiku, její sou$ástí jsou 
artefakty z rozbit)ch dom#, oho"elé dve"e libkovického kostela a prkenné k"í'e se jme-
novkami zbouran)ch vesnic. &asto je vystavována v kostelích a je(t! roku 1993 má svou 
pra'skou premiéru v Pra'ském dom! fotografie pod názvem Libkovice, srdce Evropy.  
Na ja"e následujícího roku se koná  v Topi$ov! salón!, ji' jako Libkovice, sv!domí Severu. 
Architekti Svatava Kocychová, Pavel Kocych a Zuzana Je'ková ve v)stavních prostorách 
staví ze0, p"ipomínající rozvaliny dom#, na kterou se promítají barevné obrazce. Fotogra-
fie jsou umíst!ny v chodbách bunkru a v prostorách únikov)ch chodeb, které jsou sou-
$ástí domu a obepínají galerii kolem dokola. Do prostoru se linou zvuky vrzání heligonky  
a bu(ení do 'eber topení, „taková podomácku nahraná ostrá rytmická depka.“48

Pan Krej$í jde pro uhlí obránc#m. Symbol bourané 
vesnice, lidskosti i bezút!(nosti situace. Tento 
snímek nezobrazuje bourání tak konkrétn!,  
jako jiné fotografie z Libkovic, je v ní n!kolik rovin  
a prostor pro diváckou interpretaci p"íb!hu, prostor 
pro otázky. Sv!tlo v dálce m#'e b)t vnímáno jako 
symbol nad!je, mraky se v(ak ji' zase stahují. 
Pan Krej$í jde osam!le ulicí, jeden z posledních 
bojovník# za právo na domov a záchranu p"írody.

48 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou. 

Karel Krej$í, 1992

Karel Krej$í, 1992 Zbytky domu na rohu ulic Reichrtova 
a Vinohrady, 1992
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Jan Pi/os brání d#m Karla Krej$ího, 
 21. "íjen 1994

Daniel Vondrou( brání stodolu v ulici Na hrázi, 1993Karel Krej$í ráno p"ed vyst!hováním, 21. "íjen 1994

SOCIÁLNÍ DOKUMENT
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Praha, Václavské nám!stí, 27. "íjen 1993

Michaela Kn!zová v ulici Na hrázi, 1993

Poslední t"i libkovi$tí bojovníci budov! 
okresního soudu v Most!, 1994
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49 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou. 

50 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

Ibrahimovi$ vzpomíná, 'e kdy' v Libkovicích prohráli, byl na to vnit"n! nastaven. „Bylo to 
smutné, p"ekvapiv! rychlé, ale také do jisté míry osvobozující, proto'e jsme tou kam-
paní byli v(ichni unavení.“ Proti obránc#m stála vláda a její energetické zájmy, názory 
politik# i horník#, zájmy demoli$ní firmy, pat"ící státním dol#m. „N!kte"í místní nás r#z-
n! podvedli, aby zachránili alespo/ n!co ze svého majetku, nebylo mo'né najít zastání 
v zákonném systému a kdy' se na(el zku(en) právník, byl zastra(en nebo uplacen. 
Tenkrát jsem byl vlastn! rád, 'e u' to skon$ilo. V!"il jsem, 'e tahle prohra m#'e b)t i díky 
t!m n!kolika fotkám budoucí jistotou pro dal(í ohro'ené obce.“49

P"iznává, 'e se mu Libkovice nelíbily tolik, jako Horní Ji"etín, jeho' zbourání, které stá-
le latentn! hrozí, si neumí p"edstavit a "íká, 'e a$koliv jsou jeho fotografie záznamem 
minulosti, jsou ur$eny hlavn! budoucnosti. „Je to zpráva o tom, jací jsme byli, a takové 
trochu varování. Kdy' se mi v tomto smyslu poda"í zve"ejnit kniha nebo v)stava, je to 
vlastn! docela pozitivní záv!r, kter) dává mé práci smysl, t"eba jako v p"ípad! seriálu 
o sedláku Rajterovi. To je m)m motorem. Ka'dá zm!na – i k hor(ímu – která p"inese 
poznání, m#'e b)t nakonec vnímána jako pou$ení a ochrana p"ed je(t! v!t(ím zlem.“50

SOCIÁLNÍ DOKUMENT

Kostel sv. Michaela, 1993 Pab!rká" Azor, 1993
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agentura Spectrum Pictures, která Ibru zastupovala, m!ly zájem p"edev(ím anglické  
a americké nadace. Se sérií také vyhrává druhé místo v sout!'i Czech Press Photo 1995 
v kategorii Lidé, o kter)ch se mluví. Odkaz Libkovic je(t! n!kolik let 'ije srze festival 
Libkovická cihla.

P"i zp!tném pohledu na celou akci Jan Pi/os oce/uje profesionální nasazení a ohromné 
mno'ství energie, kterou Ibrahimovi$ do akce investoval i p"esto, 'e za práci od ekolog# 
nedostal zaplaceno. Do fotografování libkovického seriálu se vrhnul z vlastní iniciativy – 
po hlav! a cel)m srdcem, a snad i to je d#vod, pro$ se tyto fotografie stále $as od $asu 
objevují na ve"ejnosti a neupadly v zapomn!ní. Ibrahimovi$ovy fotografie sice obec Lib-
kovice nezachránily, ale velkou m!rou p"isp!ly ke zv)(ení ob$anského pov!domí o celé 
kauze a z#stanou jako memento budoucím generacím. 

Po skon$ení práce na libkovickém seriálu se Ibrahimovi$ za$íná finan$n! zachra/ovat. 
Mnoho fotografií prodává, získává peníze za prodej autorsk)ch práv ke knize a r#zné 
granty. Fotografuje reportá'e pro Greenpeace, svatby, portréty a kolem roku 1995 za$íná 
spolupracovat s pra'skou laborato"í Fotoplus. Mimo to zpracovává i komer$ní zakázky 
pro firmu Enelex, která se zab)vá v)robou za"ízení na m!"ení kvality uhlí a v!t(í efek-
tivitu p"i jeho spalování. Ibrahimovi$ toto své kontroverzní komer$ní rozkro$ení vnímá 
pragmaticky: „Sna'ím se b)t ve své $innosti úpln! transparentní, oba tábory v!dí, co d!-
lám a respektují to.” Navíc má díky tomu ob$asn) p"ístup do dol#, kam je jinak prakticky 
nemo'né se dostat a peníze od d#lní spole$nosti m#'e vyu'ívat k tvorb! sv)ch pokra-
$ování práce na St"epech severních &ech. Fotografuje také rekultiva$ní práce, natá$ení 
reklamy pro Mosteckou uhelnou spole$nost nebo po'ár Chemopetrolu Litvínov.
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STÁVKA HORNÍK& NA DOLE KOHINOOR (2000)

Ibra se v (esté t"íd! ú$astní sout!'e ve sb!ru papíru. S p"isp!ním matky, která mu 
p"iná(í papír z práce, sout!' i vyhrává – a díky tomu, 'e jeho biologick) otec je horník, 
co' se Ibra p"i této p"íle'itosti dozvídá poprvé, se m#'e ú$astnit (kolního zájezdu do 
Itálie. V roce 1986 vybuchuje d#l Pluto, kde jeho otec nezahynul pouze díky tomu, 'e si 
vym!nil sm!nu s kamarádem. D#lní tematika je v Ibrov! 'ivot! zvlá(tním zp#sobem 
zako"en!ná. Kdy' vypuká stávka horník# na dole Kohinoor, práv! se vrací na sever 
&ech z Prahy, kde tou dobou ji' n!kolik let bydlí a spolupracuje s legendární labora-
to"í Fotoplus, kde p"ipravuje webové stránky a reklamní materiály, pomáhá navrhovat 
nov) interér nebo p"íle'itostn! fotografuje ateliérové portréty.

SOCIÁLNÍ DOKUMENT

Nakupuje filmy a mí"í rovnou do dolu, kde od 31. b"ezna 2000 padesát t"i horník# 
protestuje proti plánovanému uzav"ení dolu a hrozb! ztráty zam!stnání tím, 'e z#stá-
vá 365 metr# pod zemí. Zanedlouho se p"ipojuje i zbytek povrchov)ch zam!stnanc#  
a $innost dolu se na 22 dní kompletn! zastavuje. Ibrahimovi$ p"ijí'dí a' po (tábu &es-
ké televize a vstup pod zem mu ji' není umo'n!n.  Po celou dobu stávky z#stává na 
severu, aby byl poblí', kdyby se d!lo n!co zásadního. Atmosféra svou vyhroceností 
lehce p"ipomíná Libkovice a Ibra se op!t sna'í obrazov! vyt!'it maximum. B!hem 
sv)ch sedmi náv(t!v v pr#b!hu stávky zachycuje d!ní na povrchu dolu, $asto pa-
noramatickou kamerou Hasselblad XPAN. Nejlep(í fotografie ale po"izuje a' t)den po 
skon$ení stávky, kdy kone$n! dostává u' roky vytou'ené povolení sfárat s horníky 
pod zem. 

Stávka horník#, D#l Kohinoor, 2000
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Ve fotografiích horník# m#'eme vid!t Ibrahimovi$#v posun ve zp#sobu komponování 
– více vyu'ívá geometrii a dynamickou nehybnost, ne' tomu bylo v p"edchozích sou-
borech. Fotografie jsou celkov! v)tvarn!j(í a p#sobí více promy(len!. Domnívám se,  
'e svou roli sehrála autorova ú$ast na natá$ení reklamy51, kde se mohl nechat inspirovat 
kamerov)m komponováním záb!r# pro jejich nejv!t(í p#sobivost – fotografie horník# 
budí a' dojem, jako by byly vy/aty z pohyblivého filmu. Je v nich skryté nap!tí, podv!do-
m! d!sivá nejistota z $ekání, co p"ijde. Ibrahimovi$ není ji' jen vzdálen)m, nezú$ast-
n!n)m pozorovatelem; nyní své aktéry p"ímo konfrontuje. Ka'dá jednotlivá fotografie 
vyvolává "adu otázek a vypráví sv#j vlastní p"íb!h.

51 Reklama pro MUS, viz strana 133

Horníci, d#l Kohinoor, 2000

D#l Kohinoor, 2000
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Do cyklu za"azuje i n!kolik p"ekvapiv! klidn!-melancholick)ch nalezen)ch záti(í a také 
dvojportrét#, je' souboru p"iná(í v!t(í pestrost. Podobn! jako Ji"í Hanke zaznamenával 
v Kladn! Otisky generace, i Ibrahimovi$ fotografuje „$leny hornické rodiny“. Podobnost 
s Hankeho fotografiemi je pr) v(ak $ist! náhodná. Oba seriály nám v(ak poskyují pohled 
do minulosti a vizuáln! poodhalují rou(ku tehdej(í doby. N!kte"í Ibrahimovi$ovi portré-
tovaní hledí do dáli, do budoucnosti, jiní pohledem p"ímo oslovují diváka. Snímky nám 
dávají tu(it charakter horník# i jejich vztah k samotnému fotografovi.

SOCIÁLNÍ DOKUMENT

Horníci, d#l Kohinoor, 2000 D#l Kohinoor, 2000

Horníci, d#l Kohinoor, 2000
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Stávka horník#, D#l Kohinoor, 2000

D#l Kohinoor, 2000

Horník, d#l Kohinoor, 2000
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P%ÍB'H SEDLÁKA RAJTERA (2002 – 2003)

„P"es t"icet rok# sedla$il Jan Rajter s rodinou na smeti(ti. Tak "íkal n!kolika hektar#m 
(achtami poddolovan)ch pozemk# v t!sném sousedství litvínovské chemi$ky, na ni-
ch' mu komunisté dovolili chovat dobytek a p!stovat obilí. Dnes rodin! Rajterov)ch 
pat"í stovky hektar# p#dy v jednom z nejúrodn!j(ích kout# Mostecka. P"esto se jeho 
sen o soukromé rodinné farm!, o ni' nep"estal bojovat ani v ponur)ch dobách dru'-
stevních ráj#, rozpl)vá. Nadnárodní spole$nost NEMAK se rozhodla postavit svou hliní-
kárnu p"ímo mezi úrodná pole pana Rajtera. Továrna bude zdrojem rakovinotvorn)ch 
dioxin#. P"íb!h sedláka Rajtera není ojedin!l), t)ká se nás v(ech. Ná( sv!t se za$al 
nepozorovan! m!nit. Vlády stát# mají stále men(í vliv na ekonomiku a stabilitu sv)ch 
zemí. &ím dál mén! mohou námi zvolení zástupci skute$n! rozhodovat o v!cech, 
které se nás i jich bytostn! dot)kají. O na(ich osudech za$ali rozhodovat nik)m nevo-
lení $lenové správních rad nadnárodních spole$ností. Kolik takov)ch p"íb!h# budeme 
muset vyslechnout, abychom pochopili, 'e my sami jsme jejich aktéry?“52

52 Ibrahimovi$, Ibra. Text k cyklu o sedláku Rajterovi, pou'it) na v)stav! Komorní retrospektiva. 2006.
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Statek sedláka Rajtera za Chemopetrolem Litvínov, Kopisty u Mostu, 1992
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Podobn! jako v p"ípad! Libkovic, i nyní se jedná o d#le'itou kauzu s celospole$en-
sk)m p"esahem.53 Rajter#v boj s hliníkárnou není pouze problémem jedné rodiny, n)-
br' celé spole$nosti. Dopustili jsme, aby zahrani$ní investor znehodnotil jednu z nej-
kvalitn!j(ích zem!d!lsk)ch p#d v republice, p"esto'e v severních &echách jsou tisíce 
hektar# v)sypek a pr#myslové zóny. Firma pro své vedení po'adovala p!kn) v)hled 
z oken – a bylo jí vyhov!no. Op!t se jedná o záva'nou ekologickou kauzu plnou proti-
ch#dn)ch politick)ch tvrzení, úhybn)ch manévr# a prosp!chá"ství. 

Sedláka Rajtera Ibra poprvé potkává u' v roce 1992 p"i fotografování sb!ra$# kov# za 
chemick)mi závody – jeho statek stojí doslova ve stínu chladících v!'í.54 .ádá starého 
pána o mo'nost fotografování, ale sedlák mu vyhro'uje zast"elením „a vypadá, 'e by 
to opravdu ud!lal.“55 Poté se Ibra deset let v!nuje jin)m témat#m a k sedlákovi se vra-
cí, a' kdy' si u n!j americk) noviná" Joe Sherman objednává sedlákovy fotografie do 
motoristického $asopisu Automobile Magazine a p"ipravované knihy GASP! The Swift 
and Terrible Beauty of Air. Fotografování Rajter# domlouvá Pavel Franc, jen' rodinu pod 
hlavi$kou Ekologického právního servisu zastupuje.

53 O kauze existují desítky $lánk# na webu i v ti(t!n)ch médiích, detailní popis v(ech jejích aspekt# lze  
 najít nap"íklad na http://sedlakjan.cz.

54 &ERN2, Ond"ej. Mladá fronta DNES, Severní &echy : Ob$as je dobré se oto$it, "íká autor snímku roku.  
 25.10.2003, str. 1. 

55 Ibrahimovi$, Ibra. Osobní rozhovor s autorkou.

Martin Rajter $istí silá'ní jámu, Morav!ves, 2002
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V $ervnu 2002 Ibrahimovi$ fotografuje pana Rajtera s man'elkou poprvé, od $ervence 
k nim za$íná dojí'd!t pravideln!. Soubor v(ak vzniká velmi dlouho. Celá rodina fo-
tografování bytostn! nenávidí, p"edev(ím Rajterova dcera. Zárove/ si ale uv!domují 
d#le'itost fotografií a cht!jí, aby soubor vzniknul. St"ídav! se vzpouzí, sna'í se foto-
grafování v(elijak p"ekazit nebo sabotovat a d!lají fotografovi naschvály. Mnohokrát se 
stává, 'e Ibra p"ijí'dí na statek a' z Prahy, ale za cel) den není schopen nic vyfotogra-
fovat. „Bylo to t!'ké, u' jsem z toho pak byl unaven) a otráven)“, vzpomíná. Fotografo-
vání nakonec dob"e sná(í pouze nejstar(í pan Rajter (jen' na Ibru mí"il zbraní), ostatní 
jej musí tolerovat jako nutné zlo. Nejsou to ideální podmínky k práci, ale Ibrahimovi$ 
vyu'ívá svou hou'evnatost a jde si tvrdohlav!, ale jemn!, za sv)m.

Na fotografick)ch projektech má nejrad!ji období, kdy u' má hotovou kostru p"íb!hu, 
nafotografováno to d#le'ité „a jen si svobodn!, s $istou hlavou, spontánn! dofocuji 
dal(í dopl/ující obrázky (takové ty svítivé oblázky do mozaiky) – tím pro mne za$í-
ná tv#r$í svoboda. Nedávno jsem byl u sedláka Rajtera a divil jsem se, 'e jsem tam 
ud!lal takové fotky, jaké jsem ud!lal. Najednou to tam nebylo. Je to p"i focení takov) 
stav vytr'ení mysli a soust"ed!ní, zjit"eného vnímání, kter) bere hrozn! moc energie.  
A' tranz, kdy' se to povede. Jako pilotování Formule 1, a kdy' v tom soust"ed!ní nejsi, 
mine( první ostrou zatá$ku.“56 

56 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

T"i generace Jan# Rajter#, 
neplánovaná spole$ná fotografie 
p"i ranních p"ípravách na 'n!, 
Jan Rajter se vyfotil rád, jeho syn 
proto'e je to pot"eba  
a utíkajícímu vnukovi to rázn! 
p"ikázal otec, Morav!ves, 2002
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Fotografie Rajterov)ch syn# p"i 'ních má v sob! 
zvlá(tní melancholickou dynamiku. P#sobí 
dojmem, jako by spolu mu'i závodili, v)razy jejich 
tvá"e to v(ak nenazna$ují. Zra$í se v nich obrovská 
zodpov!dnost za vykonanou práci, její' d#le'itost 
si pln! uv!domují a soust"edí se na ni. Ibrahimovi$ 
byl v této situaci ve v)hod! – mlad) Rajter  
se musel pln! v!novat "ízení a ji' se nebyl schopen 
zab)vat sv)m odporem k fotografování.  

Fotografie sedláka Rajtera, odpo$ívajícího se psem 
na jeho oblíbené houpa$ce, podomácku vyrobené 
z automobilov)ch seda$ek. Ibrahimovi$ dlouho 
hledá úhel, z n!j' by tradi$ní sedlákovu kratochvíli 
vyfotografoval, a' zjistí, 'e to pravé místo  
se nachází na st"e(e domu. Netradi$ní kompozicí, 
dynamikou geometrick)ch linií a plo(ností 
fotografie vná(í hravost a o'ivuje cel) cyklus  
o Rajterov! rodin!. Zajímavostí je, 'e pod kulat)m 
krytem m!l Rajter vlastní uhelnou (tolu.

Sedlákovi vnuci Martin a Jan sklízí kuku"ici, 
Morav!ves, 2002

Odpo$inek se psem Argonem na autoseda$kové 
houpa$ce ve stodole, Kopisty u Mostu, 2003

Silá'ní plachta, Morav!ves, 2002 Jan Rajter vym!/uje 'árovku, 
Morav!ves, 2002
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Ibrahimovi$ seriál o Rajterovi zasílá do sout!'e Czech Press Photo a vyhrává jak první 
cenu v kategorii &lov!k a 'ivotní prost"edí, tak K"i(1álové oko – titul fotografie roku – 
za snímek &ekání na posily p"i nahán!ní stáda jalovic do zimovi(t!, Jan Rajter s nudí-
cím se klukem Va(íkem ve starém golfu.

57 KABÁT, Marcel. Letos vyhrál ka'dodenní 'ivot, Lidové noviny : Kultura, str. 11; 14.10.2003

58 &ECHLOVSKÁ, Magdalena. Czech Press Photo vyhrál snímek „oby$ejného“ sedláka, Hospodá"ské noviny: 
 Kultura, str. 12; 14.10.2003

Vít!zství této fotografie bylo sv)m zp#sobem p"elomové, nebo1 poprvé v historii $es-
ké odno'e sout!'e nevyhrála fotografie zobrazující utrpení nebo p"írodní katastrofu. 
Ibrahimovi$ navazuje na $eskou tradici nev(edního zobrazování v(ednodenních v)je-
v# a $len poroty, n!meck) fotograf a $len agentury Magnum Thomas Höpker, oce/uje 
mo'nost ud!lit vít!zství fotografii, která se vymyká b!'nému stereotypu médií, jen' 
„n!kdy p#sobí dojmem, 'e ve . sv!t! existuje jen násilí a destrukce, nebo 'e naopak 
tím naprosto nejd#le'it!j(ím jsou v!ci jako móda, styl a celebrity”57. Höpker dodává, 'e 
podobné dokumenty jsou lékem proti zkreslenému vid!ní sv!ta.58

&ekání na posily p"i nahán!ní stáda jalovic do zimovi(t!, Mrzlice, 2002
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Vyhlá(ení v)sledk# sout!'e se koná t)den p"ed plánovan)m soudním verdiktem,  
pomáhá tedy zna$n! zv)(it pov!domí ve"ejnosti o p"ípadu. Sedlák Rajter nakonec  
po mnoha letech spor vyhrává a dostává od státu mnohamilionové od(kodné. Ibrahi-
movi$ se v(ak domnívá, 'e jeho fotografie k tomu p"íli( nep"isp!ly, a 'e hlavní podíl 
na Rajterov! vít!zství mají právníci. 

V)hra v Czech Press Photu Ibrahimovi$ovi p"iná(í popularitu a zv)(ení prodeje foto-
grafií, ale zárove/ také pokles mno'ství zakázek – mnozí klienti se obávají, 'e Ibrahi-
movi$ zvedne ceny a odchází ke konkurenci. Díky finan$ní odm!n! také splácí dluhy, 
které si intenzivní prací na seriálu op!t vytvo"il, symbolicky mu p"ispívá i samotn) pan 
Rajter.

 V roce 2006 m!la b)t v Dejvické divadle uvedena hra Posedlák, inspirovaná Rajtero-
v)m p"íb!hem. Ibru Ibrahimovi$e  m!l ztvárnit Ivan Trojan, jeho' Ibra pro tyto ú$ely 
u$il fotografovat a zv!t(ovat fotografie. Ov(em nedlouho poté, co herci pod re'ijním 
vedením Ji"ího Havelky za$ali hru zkou(et, zjistili, 'e vyznívá jako parodie a nám!t  byl 
p"epracován a uveden pod názvem &erná díra. Pozvánky v(ak byly ji' vyti(t!ny.

Posedlák, Dejvické divadlo, 2002
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Nejmlad(í Jan Rajter $eká na náhradní díl  
ke kombajnu, Lu'ice, 2002

Svítání, sedlák#v syn Jan Rajter s man'elkou 
Janou na pozemcích ohro'en)ch v)stavbou 
pr#myslové zóny, pro Automobile magazin USA, 
Morav!ves, 2002

Jan Rajter v aut! na poli u Morav!vsi, 2002

SOCIÁLNÍ DOKUMENT
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Sedlák Rajter s k#zletem, Kopisty, 2002  Kotelna sedláka Rajtera, Kopisty, 2002

Pravnou$e sedláka Rajtera, Morav!ves, 2002
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„Celá fotografie je o kouzlení.“
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Ibra Ibrahimovi$ p"em)(lí o místní krajin! jako o zni$ené od té doby, co jen trochu  
poznal její obrazovou historickou krásu a rozmanitost ze star)ch pohlednic a knih. 
„Kdy' si p"edstavím ten potenciál královského m!sta Mostu59 se $ty"mi nám!stími, 
tak je mi opravdu smutno. Ztráta tohoto starého m!sta je n!co jako vyrvání srdce z t!la 
'ivému organismu – je sice nahrazeno nov)m, um!l)m, to v(ak nemá jeho p#vodní 
kvality, hlavn! rozmanitost a historickou tradici. Ostatní zbo"ené obce jsou dal(í orgány.  
Ta krajinná bytost sice -ije, ale potrvá dlouho, ne- se uzdraví, respektive ne- se 
obnoví n"jak. p*irozen. systém. Tak to cítím já, ale je mnoho Moste$an#, kte"í se jen 
t!(í, a' se pro plavce otev"e nov) ‚rybník‘ na míst! b)valého m!sta.“60

59 Historické m!sto Most se (esti set letou tradicí bylo zbouráno mezi lety 1967 a 1987 kv#li vyt!'ení  
 sedmdesáti milion# tun uhlí. T!'ilo se pouze do roku 2008 a vyrubán by ekvivalent mno'ství uhlí, které  
 elekrárna Tu(imice spálí za jeden rok. 

60 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.
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Fotografie desítek mrtv)ch ryb s pozadím kou"ící chemické továrny je dokonal)m symbolem severo$eské 
krajinné devastace devadesaát)ch let. P"íroda zde prohrála boj s ,pokrokem‘a lidskou lhostejností. 

Krajina za Chemopetrolem Litvínov, 1993
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Severo$eskou krajinu za$íná Ibrahimovi$ fotografovat ji' po návratu z vojny a díky své 
následné spolupráci s ekologick)mi61 organizacemi si i vyd!lává na 'ivobytí tím, co 
ho napl/uje a v $em spat"uje smysl. Dalo by se "íci, 'e fotografování krajiny severních 
&ech hraje v Ibrov! 'ivot! a' terapeutickou úlohu. Sám autor "íká, 'e stále zachycuje 
fragmenty a konflikty, které vyv!rají obrazov! i my(lenkov! z konflikt# doby, v ní' byl 
mal), a 'e se podv!dom! vrací k pr#zkumu svého okolí, které v d!tství neuskute$nil.62

P"i sv)ch p!(ích toulkách po Mostecku potkává mnoho r#zn)ch lidí a seznamuje se s jejich osudy. 
Rekultiva$ní pracovnice svou t!'kou, sisyfovskou práci mají rády, cítí se p"i ní svobodné. Ten den se ale 
necht!jí fotografovat. „Chvíli jsem s nimi postál, prohodil pár slov a (el svou cestou. Po n!kolika minutách 
jsem se oto$il a zjistil, 'e 'eny zmizely... (ly spát! Vracel se velk)m obloukem, posledních sto metr# jsem 
lezl po $ty"ech, abych je nevyru(il. Toto je jediná fotografie, kterou jsem stihl po"ídit, ne' se vzbudily“, vypráví. 
Fotografie, jen' p#sobí spí(e jako obraz, poukazuje na m!nící se pom!ry v severo$eské krajin! a snahu jí 
pomoci, ale zárove/ na t!'k) 'ivot v ní. 

Ibra Ibrahimovi$ za svou krajinu cítí zodpov!dnost. Ve smyslu, 'e pokud doká'e jak)m-
koliv zp#sobem p"isp!t nebo pomoci ke zlep(ení 'ivotních podmínek, cítí se povinen 

61 Greenpeace, Hnutí Duha, Zelen) kruh

62 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

Zam!stnankyn! Rekultiva$ní v)stavby Most, kv!ten 1993
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to ud!lat. Sna'í se obrazov! p"ilákat pozornost $tená"# $i divák# k danému tématu, 
k práci p"istupuje s maximální zodpov!dností. P"em)(lí o budoucím pou'ití fotografií 
a podle toho volí v)razové prost"edky. P"i práci s velkoformátovou kamerou doká'e 
Ibrahimovi$ dlouhé hodiny $ekat, ne' stiske spou(1. Ne' se okolnosti spojí v dokona-
lém celku a v(echno za$ne b)t naprosto perfektní. I ty nejmen(í detaily, jen' dotvá"í 
harmonick) celek. Pocitovou podobu fotografie dlouho nosí v hlav!, v hledá$ku ji pak 
orámuje, a vy$kává. Hodiny, dny, t)dny... v n!kter)ch p"ípadech i celé roky. Jsou místa, 
na n!' se stále znovu vrací. ,íká, 'e obraz ve fotoaparátu rámuje spí(e jako kamera. 
„Mám v hledá$ku segmenty pro celkov) pocit a jen lehce m!ním pom!ry v kompozici, 
podle toho, jak se v ní pohybují akté"i. Proto rád pracuji se stativem, kdy' obraz nebo 
v)"ez dob"e nastaví(, pokud to jde, tak jeho pohyblivé prvky s velkou pravd!podobností 
budou vytvá"et zajímavou atmosféru.”Stává se, 'e scénou, která jeho specifick)ch po-
'adavk# dosáhla, najednou projede auto, projde $lov!k, rozplynou se mraky, a snímek 
je ztracen. V dne(ní usp!chané dob! je ono $ekání a jakási staromilská poctivost u' 
vzácností. Leckdo by rad!ji spojil n!kolik fotografií v jeden celek, ale Ibrovi to nesta$í. 
„Na dokumentární fotografii je nejkrásn!j(í práv! to, kdy' se to kouzlo d!je doopravdy.“63  

63 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

D#l Le'áky a Chemopetrol Litvínov, 1993
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&lov!k musí b)t ve správn) $as na správném míst! a musí um!t okolnosti p"edvídat, 
jít jim naproti, b)t neustále ve st"ehu. Fotografování rozkvetlého sadu na kopci Oblík 
mu zabralo osm hodin, b!hem nich' zmá$knul spou(1 pouze $ty"ikrát. 

Analogovou fotografii Ibrahimovi$ miluje i kv#li její fyzi$nosti. Proto, 'e negativ mu 
z#stane v ruce, 'e se z n!j stane artefakt. „Líbí se mi, 'e film, na kterém z#stal za-
znamenán otisk minulosti, byl fyzicky p"ítomen na míst! fotografování. On u' nav'dy 
pat"í k tomu místu, stal se jeho sou$ástí... jenom jsem si ho odnesl.“64 U k"emíku mu 
tato kvalita chybí.

Digitální fotoaparát pou'ívá65 spí(e jako záznamník. „P"i focení na film se úpln! jinak 
soust"edím, je v tom oproti digitálu ohromn) rozdíl. Mám jen t"icet (est pokus#, pak 
musím zakládat nov) film a n!co mi unikne.“ 66 Komer$ní zakázky $asto fotografuje 
synchronizovan! n!kolika p"ístroji s r#zn)mi ohnisky objektiv#, umíst!n)ch na r#z-
n)ch místech. 

Digitální technika mu zjednodu(ila práci s blesky a u(et"ila spoustu $asu, ale pr) 
na úkor jisté dávky preciznosti, ne' kdy' fotografoval analogov!. Je toho názoru,  

64 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

65 Zhruba od roku 2006.

66 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

Kopec Oblík, 2005
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'e obecn! jsou na fotografie kladeny v!t(í nároky, ne' d"íve, a za mén! pen!z. Vadí 
mu fale(, která se vkradla do $asopis#, reklam a v#bec do celého mediálního sv!ta... 
'eny mají prodlou'ené nohy, zú'ené pasy, gumovou ple1, odstran!né 'ilky v o$ích, 
vyb!lené zuby... Myslí si, 'e s rozmachem digitálních technologií se namno'il jenom 
pr#m!r. „Opravdu p!kn) fotky jsou odrazem lidí, kte"í je fotí. A t!ch lidí, co je fotí,  
je po"ád stejn!, jen toho balastu, kter)m se $lov!k musí probrat, je mnohem víc.“67

Sou$asn! ale p"iznává, 'e v posledních letech jeho komer$ní tvorba ovliv/uje zp#sob 
práce na jeho osobních projektech a sna'í se od toho oprostit. Najednou je pro n!j 
t!'(í fotografovat v!ci a situace tak, jak jsou, sna'í se v(e estetizovat. Tam, kde mu 
d"íve sta$il fotoaparát a dva objektivy, najednou pou'ívá n!kolik blesk#, d!lá zkou(ky, 
a kdy' nakonec technika vypoví poslu(nost, obrázky, po"ízené bez jeho zásah#, se mu 
líbí nejvíce.

Ve St"epech severních &ech se Ibrahimovi$ sna'í primárn! o vyjád"ení sv)ch nitern)ch 
pocit#, které v n!m tento kraj vyvolává. Jde také o ur$itou záva'nost a vnit"ní naléha-
vost, cítí, 'e sv!dectví musí podat. Ibrahimovi$ fotografuje hlavn! $ernobíle – proto, 
'e $ernobílá fotografie $lov!ku nechává daleko v!t(í prostor pro fantazii a nevnucuje 
konkrétní barevnost, ale nabízí divákovi mo'nost promítnout si do obrazu vlastní 'ivot.  
Barevnou fotografii vnímá jako p"íli( konkrétní, ale pokud ho n!jak) motiv svou barev-
ností zaujme, neváhá toho vyu'ít.

67 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.
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PO(ÁR CHEMOPETROLU LITVÍNOV (1996)

V roce 1996 bydlí Ibra s p"ítelkyní v Praze, p"espávají r#zn! v galeriích a u znám)ch. 
P"ijí'd!jí si na n!kolik dní odpo$inout do severních &ech, kdy' v rádiu hlásí, 'e ho"í 
chemi$ka. Ibra popadne jediné dva filmy, co má doma, a sna'í se co nejrychleji  
dostat na místo. Fotografuje z hasi$ského auta, kdy' z Prahy p"ijí'dí fotograf Petr Josek, 
kterému po chvíli p"estává fungovat technika. V!nuje tedy Ibrovi balík dvaceti film#  
a odjí'dí. Ibra se ptá hasi$#, jestli ho pustí dovnit" do chemi$ky. Odmítají, ale p#j$ují 
mu hasi$sk) oblek, aby se mohl k ohni p"iblí'it. Dal(í den chce po'ár ukázat i p"ítel-
kyni, areál je v(ak ji' neprostupn! uzav"en. Vracejí se zp!t, kdy' vedle nich zastavuje 
po'ární auto, jestli nev!dí, kde by se v okolí dalo sehnat n!co k jídlu. Vym!/ují infor-
mace za p"ístup do areálu Chemopetrolu. „Musí( moc chtít, oni ti ze shora v'dycky 
n!co po(lou.“68

Nejv!t(í $esk) po'ár od druhé sv!tové války, na n!j' byla spot"ebována v!t(ina ce-
lorepublikov)ch zásob hasicí p!ny, fotografuje $ernobíle i barevn!. P"iznává v(ak,  
'e zá'itek, kter) si z místa odnesl, je pro n!j hodnotn!j(í ne' fotografie, které po"ídil.  
Ty mají spí(e sv!deckou ne' v)tvarnou hodnotu. 

68 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

Po'ár Chemopetrolu Litvínov, 1996
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KRAJINA A JEJÍ LIDÉ (1996)

Fotografie z &eského krasu si u Ibrahimovi$e objednává sdru'ení D!ti Zem!, jen'  
spolu s obyvateli Tman! protestuje proti v)stavb! cementárny firmy Cement Bohemia 
v chrán!né krajinné oblasti a za záchranu tam!j(ího kopce Tlustec. Mnohalet) spor 
Vrchní soud nakonec rozhoduje ve prosp!ch ochrany p"írody. V)stava má b)t podle 
Radky Kvasni$kové, tiskové mluv$í D!tí Zem!, zamy(lením nad tím, zda se je(t! jedná 
o ‚krajinu a její lidi‘ nebo u' spí(e o ‚lidi a jejich krajinu‘ 69 . Ibrahimovi$ téma fotogra-
fuje spole$n! se Zde/kem Thomou a následn! vystavují v pra'ské galerii U ,e$ic-

69 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou.

Opu(t!n) lom nad obcí Tma/, 1996

Uzav"en) lom u &ertov)ch schod#, 1996
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k)ch, expozice je dopln!na p"írodními plastikami Stanislava %pouly. Ibra se sérií také  
vyhrává první místo v sout!'i Czech Press Photo, v kategorii &lov!k a 'ivotní prost"edí.

H"bitov u obce Tma/ s v)hledem na drtírnu vápence, 1996

Pochod D!tí Zem! proti roz(i"ování t!'by vápence 
z &ertov)ch schod# do Tma/e, 1996

Bo'í muka, rozcestí Tma/, 1996 Obyvatelé $in'áku u staré vápenky, 
Karlova Hu1 u Berouna, 1996



115

BOURÁNÍ RYPADLA KU 800 V CHABA%OVICÍCH (2000)

Ibra se sna'í vyu'ívat v(ech p"íle'itostí, aby mohl fotografovat v dolech. Kdy' se 
dozvídá, 'e se bude bourat rypadlo KU 800 v Chaba"ovicích70, neváhá ani minutu  
a vyjednává si s jeho majitelem, Palivov)m kombinátem, povolení k fotografování.  
Rypadlo v(ak velmi $asto m!ní majitele, firmy si ho mezi sebou r#zn! p"eprodávají, 
stává se, 'e lidé, s nimi' se na fotografování domluvil, tam za dva t)dny ji' nejsou... 
Nakonec se mu da"í povolení získat a se sérií následn! vyhrává druhé místo v Czech 
Press Photo 2001, op!t v kategorii &lov!k a 'ivotní prost"edí. 

Tato fotografická série je mimo"ádn! p#sobivá, a1 ji' svou ponurou, napjatou atmo-
sférou plnou zmaru a destrukce, tak i svou tajemností, která vyvolává mnoho otázek. 
P"i porovnání se sérií Krajina a její lidé, ji' vytvo"il o $ty"i roky d"íve, je patrn) markant-
ní posun v kvalit! a kultivovanosti obrazového vyjád"ení.

70 Díky rozhodnutí vlády o zastavení prací na dole se poda"ilo zachránit druhou polovinu obce Chaba"ovice.

DAL$Í ÚLOMKY ST%EP& SEVERNÍCH !ECH

Bourání rypadla KU 800, Chaba"ovice, 2000

Rypadlo KU 800, Chaba"ovice, 2000
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 Jednoho dne m!l fotograf velké (t!stí, 'e se dostal dovnit" rypadla, kdy' tam nikdo nebyl, a s ú'asem zjistil, 
'e v n!m je(t! funguje elekt"ina. (Fotografii mohl po"ídit jen s rozsvícen)mi sv!tly). Interiér lze t!'ko n!kam 
za"adit, kulatá okénka dotvá"ejí tajemnou, verneovskou atmosféru.

Bourání rypadla KU 800, Chaba"ovice, 2000

Interiér rypadla KU 800, Chaba"ovice, 2000

Bourání rypadla KU 800, Chaba"ovice, 2000
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Ibrahimovi$ovi se dlouhodob! neda"í vyfotografovat rypadlo tak, aby zachytil jeho velikost v m!"ítku  
s $lov!kem – aby si lidé mohli uv!domit jeho skute$né rozm!ry. V tento den p"ichází k rypadlu ukrajinsk) 
d!lník se psem. Sám se fotografovat nechce, ale souhlasí s tím, 'e Ibra vyfotografuje alespo/ jeho psa. 
Fotograf reaguje pohotov!, zachycuje oba a jejich vztah, psovu pod"ízenost. Zárove/ s tím ale zaznamenává  
i pod"ízenost a malost $lov!ka v#$i obrovskému stroji, v#$i d#lnímu pr#myslu, pomyslné ‘právo siln!j(ího’.

DAL$Í ÚLOMKY ST%EP& SEVERNÍCH !ECH

Rypadlo KU 800, Chaba"ovice, 2000

Rypadlo KU 800, Chaba"ovice, 2000

Rypadlo KU 800, Chaba"ovice, 2000



118

LIKVIDACE RYPADLA A ELEKTRÁRNY ETU 1 TU$IMICE (2005)

Fotografování likvidace elektrárny a rypadla ETU 1 se  Ibra pokou(í domluvit s vedením 
&EZu, je' elektrárnu vlastní. Nepochodí, ale dostává (anci d!lat asistenta svému p"íteli, 
pilotu Ond"eji Jungmannovi, kter) tendr na fotografování vyhrál. Získává tím p"ístup do 
areálu, je pro(kolen, dostává identifika$ní karti$ku a p"ilbu a m#'e se v objektu voln! 
pohybovat. Materiál si financuje z vlastních zdroj#.

Na fotografování má dostatek $asu a m#'e tedy aplikovat sv#j princip ideálního pra-
covního postupu – $ekání na p"íhodné sv!telné podmínky a pe$liv) v)b!r kompozice.

D#l Nástup, Tu(imice, 2005
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Elektrárna ETU 1, Tu(imice, 2005
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V sérii kombinuje n!kolik vizuálních styl# – geometrické abstrakce, reportá'ní  
portréty a záb!ry budov a jejich sou$ástí. Soubor je dynamick) a op!t udivuje velikostí  
a rozsahem zobrazen)ch objekt#. 

P"íprava komínu elektrárny Tu(imice I na odst"el. Na le(ení pracuje parta d!lník#, kte"í do komína vrtají 
díry, které se následn! vyplní trhavinou. Celá scéna p"ipomínala Ibrovi dobu, kdy se v New Yorku stav!ly 
mrakodrapy a sna'il se podobnou atmosféru ve fotografii zachytit.

Likvidace ETU 1, Tu(imice, 2005

P"íprava na odst"el komínu elektrárny, Tu(imice, 2005



121DAL$Í ÚLOMKY ST%EP& SEVERNÍCH !ECH

Okolí v)sypek u Chemick)ch závod# Zálu'í pro Ibrahimovi$e zt!les/uje dal(í z pomíjiv)ch symbol# severních 
&ech. Rozrytá, poni$ená krajina, kterou v pozadí dopl/ují kou"ící tovární komíny a v!'e. Tuto fotografii bylo 
mo'no po"ídit v pouze asi m!sí$ním $asovém horizontu, ne' byly v)sypky zahlazeny. 

Na za$átku devadesát)ch let objevil pastvinu za elektrárnou Po$erady, kdy byla klisna s h"íb!tem. P"i focení 
ji krmil mrkví a dokázal si ji naaran'ovat do po'adované polohy. Tato fotografie je pro n!j symbolem zm!ny 
k lep(ímu. V krajin! severních &ech se za$ala objevovat zví"ata, je' za komunismu nebylo nikde vid!t.

Kon! p"ed elektrárnou, Po$erady, 1993

V)sypka Kopisty s v)hledem na Chemické závody, 1998 
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„!ernobílá fotografie je, jako kdy- pí#e# 
básni,ky tu-kou na papír.“
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Fotografie hrajících si chlapc# je po"ízena na míst!, které Ibrovi ukázal (védsk) absolvent pra'ské FAMU 
Marc de Clercq, jemu' severní &echy u$arovaly a sám v regionu vytvo"il knihu fotografií Severní &echy, st"ed 
$erného trojúhelníku.

Mimozem(1an, Kopisty, 2003

Fotbalisté p"ed elektrárnou Po$erady, Volev$ice, 1994
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Vyho"el) d#m sb!ra$# kter)m v obci ne"ekli jinak 
ne' &erti, Sv!tec, 1993

And!l, ze0 zru(eného litvínovského h"bitova, 1997

Ruka Petra Pakosty, Kalek, 1997

Oslava dne zem!, Most, 22. dubna 1992

DAL$Í ÚLOMKY ST%EP& SEVERNÍCH !ECH
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Bourání rypadla KU 800, Chaba"ovice, 2000

Pastviny, Truzenice, 2002

Stavba první haly továrny Nemak v pr#myslové zón! Joseph, Havra/, 2002 
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Své severo$eské vypráv!ní Ibrahimovi$ v roce 2006 prozatimn! uzavírá v)stavou  
Fotky ze Severu 1986 – 2006, Komorní retrospektiva v litvínovském Radni$ním sklípku. 
Vystavuje co nejv!t(í mno'ství fotografií – zhruba $ty"i sta ru$ních zv!t(enin formátu 
15x18 cm a t"icet fotografií formátu 40x50 cm. P"eje si, aby severo$eská mozaika byla 
co nejpest"ej(í. O rok pozd!ji se je(t! ú$astní jako hlavní host festivalu tv#r$í foto-
grafie Fotojatka, kde jeho slideshow, plná intenzivních emocí, zanechává v divácích 
hlubok) dojem. Ibrahimovi$ rád kombinuje fotografie s hudbou, která jejich vyzn!ní 
umoc/uje. ,íká, 'e „tak, jako hudba není slepá, fotografie není hluchá“71.

Moskvi$ sb!ra$# na skládce Kopisty, pohled  
na m!sto Most, 1998 

Areál ETU 1, Tu(imice, 2005

V)sypka dolu Le'áky, 1992

71 Ibrahimovi$, Ibra. Korespondence s autorkou. 

DAL$Í ÚLOMKY ST%EP& SEVERNÍCH !ECH
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FILMOVÁ FOTOGRAFIE
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Filmová fotografie je velmi specifická disciplína, které jsem se sama $ty"i roky v!no-
vala. Role fotografa na filmovém place má své jisté v)hody, ale také n!kolik zdánliv)ch 
nev)hod.

Fotografové obecn! jsou v rámci své volné tvorby zvyklí fotografovat podle sebe. Volí 
si nám!ty i hlavní aktéry – dá se "íci, 'e jsou re'iséry scény. Na filmové produkci je 
v(ak situace pon!kud jiná – a mnoho lidí se domnívá, 'e snadná: fotograf p"ijde na 
plac, scéna je nasvícená a herci vytvá"í n!jakou akci, fotograf d!ní pouze dokumen-
tuje. V reálné praxi to $asto takto jednoduché neb)vá.

Existují dva typy fotografií, které musí filmov) fotograf odevzdat: fotosky a pracovní 
snímky. 

Fotoskami se naz)vají fotografie, jen' mají co nejvíce korespondovat se záb!ry,  
zachycen)mi filmovou kamerou. Fotograf by m!l b)t co nejblí'e objektivu a mít stej-
né ohnisko jako kameraman, aby záb!ry byly co nejvíce identické. Úkol se to zdá b)t 
pom!rn! snadn) a ob$as tomu tak i je. Ve velké v!t(in! p"ípad# v(ak kameraman 
komponuje své záb!ry tak nat!sno, 'e i dvacet centimetr# vzdálenosti mezi kamerou  
a fotoaparátem m#'e zp#sobit naprosto fatální zm!ny v kompozici a/nebo vyzn!ní 
fotografie. Sou$asn! si fotograf musí pohlídat, aby se mu do obrazu nedostal ne'á-
doucí prvek – mikrofonista, stativ, konec dekorace, kabely, ostatní $lenové (tábu, sto-
jící opodál a pod. Problémy mohou nastat také s pohledy o$í herc#, které na fotografi-
ích sm!"ují zpravidla moc daleko od ‚pozorovatele‘ nebo jimi pozorovaného subjektu. 
Tím se dostáváme k dal(ímu faktoru, kter) práci filmového fotografa pon!kud zt!'uje 
– nutnosti nacházet se mimo herc#v ‚eye line‘, $ili dráhu pohledu. Pokud je v záb!ru 
více herc#, hledících r#zn)mi sm!ry, fotograf je mnohdy nucen nedobrovoln! hrát 
hru na schovávanou. P"ítomnost fotografa v dráze pohledu v!t(ina herc# vnímá jako 
zna$n! ru(ivou, p"ípadn! ji v#bec netoleruje. 

V $eské filmové produkci se jen málokdy stane, 'e natá$ecí plán je natolik voln)  
a herci natolik ochotní, aby se celá scéna, p"ípadn! její $ást, sehrála znovu jen pro 
pot"eby fotografa72. Ve v!t(in! p"ípad# toto zahrnuje i práci osv!tlova$e, kter) musí 
scénu ‚p"isvítit‘, tj. zesílit intenzitu sv!tla, nastaveného kameramanem, nebo1 moderní 
videokamery jsou citliv!j(í, ne' fotoaparáty.

FILMOVÁ FOTOGRAFIE

72 V dobách, kdy se natá$elo analogov!, se toto d!lo b!'n!, fotograf byl jedním z nejd#le'it!j(ích $len#  
 filmového (tábu. Prostor k tvorb! fotografií dávají bohat(í zahrani$ní produkce, které si uv!domují  
 d#le'itost kvalitních fotografií pro propagaci filmu.
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Filmov) fotograf by také m!l vlastnit ‚blimp‘ – zvukot!sné pouzdro – kter)m utlumí 
zvuk záv!rky a klapnutí zrcadla. V opa$ném p"ípad!, pokud nefotografuje ‚bezzrca-
dlovkou‘, je po$et snímk#, které m#'e b!hem ‚ostrého jetí‘ po"ídit, zna$n! omezen73

P"i tvorb! pracovních snímk# má fotograf naprostou svobodu kreativního vyjád"ení. 
Fotografie mají zachycovat práci $len# (tábu na vzniku filmu a zále'í jen na fotogra-
fov! invenci, jak se s tímto úkolem popasuje. Mnohdy m#'e b)t obtí'né se do kolektivu 
za$lenit, proto'e fotograf, díky své sporadické p"ítomnosti, b)vá vnímán jako outsider. 
Pravidlem je pouze ‚nezdr'ovat a nep"eká'et!‘. 

Tak, jako se Ibrahimovi$ celo'ivotn! v!nuje tématu severních &ech, i $ást jeho fil-
mov)ch zakázek je s regionem ur$it)m zp#sobem spjata. P"i fotografování natá$ení 
hledá alternativní p"íb!hy a nedr'í se striktn! fakt# ze scéná"e, sna'í se herc#m na-
hlédnout za roli.

73 N!kte"í zvuka"i p"ítomnost zvuku záv!rky tolerují, ale znamená to pro n! více práce v postprodukci.  
 P"i ti((ích scénách m#'e zvuk fotoaparátu hodn! vadit herc#m, které vytrhává z koncentrace a naru(uje  
 atmosféru. 
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REKLAMA PRO MUS (1994)74

Ibr#v p"ítel, rovn!' fotograf, pracuje v PR odd!lení Mostecké uhelné spole$nosti a Ibru 
si na natá$ení vy'ádá. MUS se sna'í napravit si reputaci po libkovické kauze – motto 
reklamy je „P"iná(íme teplo a sv!tlo Va(im domov#m”. D!j se odehrává v uhelném 
dole Jan %meral, kde ztracen) chlapec hledá otce a nakonec spolu (1astn! odjí'd!jí 
vst"íc lep(ím zít"k#m.

Je to Ibrova první ú$ast na natá$ení a z práce je nad(en). Na place panuje uvoln!ná 
atmosféra a fotografovi se líbí i celá koncepce reklamy a pracovní nasazení (tábu. 
P"edev(ím má ale radost, 'e se dostává dovnit" do dol#, co' je za normálních okol-
ností velmi obtí'né. „Bylo to jako napadnout nep"ítele zezadu.” Vst"ebává atmosfé-
ru a fotografuje jako o 'ivot – za t"i dny devadesát dva film#, 3312 fotografií. &íslo  
je to vysoké i v dne(ní digitální dob! a ka'd), kdo n!kdy fotografoval na kinofilm, mi  
jist! dá za pravdu, 'e nafotografovat b!hem jediného dne t"icet film# vy'aduje bu0to 
ohromné tv#r$í a intelektuální nasazení a nebo naopak bezmy(lenkovité fotografo-
vání v(eho, co $lov!k vidí. Nem!la jsem mo'nost zkoumat Ibrahimovi$ovy negativy  
a nemohu tedy posoudit, která z t!chto variant odpovídá skute$nosti, nicmén! faktem 
z#stává, 'e autor se fotografování zho(1uje s nejv!t(í m!rou zodpov!dnosti a od-
hodlání. Nic mu nesmí uniknout. Samotn) proces finálního v)b!ru fotografií probíhá 
intuitivní formou, "ídí se pocity, jaké v n!m fotografie vyvolávají. Obvykle vybírá jednu 
fotografii z n!kolika film#. Na natá$ení reklamy pro MUS mu v(ak dochází materiál  
a na poslední scénu dne mu zb)vají poslední dva snímky. Chce mít scénu, kdy je 
chlapec nalezen, vyfotografovanou ze dvou stran a tolik se soust"edí, 'e zvládá ob! 
fotografie po"ídit dob"e. Fotografie, které Ibrahimovi$ po"ídil na tomto natá$ení, pat"í 
– z celé jeho tvorby – k m)m nejoblíben!j(ím. Chlapec v hlavní roli je p"ed kame-
rou naprosto p"irozen) a uvoln!n), jeho projev je uv!"iteln). Ve fotografiích je krásn! 
zachycena atmosféra uhelného dolu, jeho tí'ivá $er/, jen' kontrastuje s nevinností 
dít!te, které hledá svého otce. Pocity úzkosti i nad!je.

74 Televizní reklamu vyráb!la spole$nost &eská reklamní. Re'ie Ivan Zachariá(, kamera Jan Velick).
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Natá$ení reklmy pro MUS v dolu Hrabák, &epirohy 1995
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Natá$ení reklmy pro MUS v dolu Hrabák, &epirohy 1995
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LESNÍ CHODCI (2001 – 2002)75

Nakladatelství Votobia v roce 2000 vydává sborník severo$esk)ch v)tvarn)ch a lite-
rárních um!lc# devadesát)ch let Od b"eh# k horám 76, kter) za$íná Ibrahimovi$ov)mi 
fotografiemi severních &ech. Kdy' re'isér Ivan Vojnár p"i obhlídkách filmov)ch loka-
cí knihu objeví, oslovuje Ibrahimovi$e, aby natá$ení jím p"ipravovaného filmu Lesní 
chodci fotografoval, ov(em jako druh) fotograf 77. Jediné zadání, které musí Ibra spl-
nit, je dodat t"icet kus# dobr)ch fotografií. D!j filmu se odehrává v Ibrov! ‚domácím‘  
severo$eském prost"edí a on sv)m typick)m dokumentárním stylem zachycuje  
atmosféru, je' na place panuje. Únavu herc#, v!$né $ekání.

Ibrovi vadí, 'e nem#'e fotografovat do ‚ostr)ch‘78 a sám si navrhuje a vyrábí blimp, 
na jeho' zdokonalování v pr#b!hu natá$ení stále pracuje. Spot"ebuje materiál  
za 56 000 K$, ale honorá" d!lá pouze 30 000 K$. Fotografie, které m!ly vyjít i na p"ebalu 
soundtracku filmu, nakonec byly pou'ity pouze na titulní stran! a v $lánku magazínu 
CinePur.79

B!hem práce na filmu se Ibrahimovi$ovi narodila dcera Marie.

75 Televizní reklamu vyráb!la spole$nost &eská reklamní. Re'ie Ivan Zachariá(, kamera Jan Velick).

76 KOZELKA, Milan. Od b"eh# k horám. Olomouc : Votobia, 2000.

77 Dal(ím hlavním fotografem byl Karel Franta.

78 Ve filma"ském 'argonu to znamená v dob!, kdy se natá$í video i zvuk.

79 CinePur $. 31, leden 2004.

Natá$ení filmu Lesní chodci, 2001
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Natá$ení filmu Lesní chodci, 2001
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$T'STÍ (2003 – 2005)75

„V'dycky se sna'ím, aby v té fotce byl n!jak) p"íb!h. Hledám si svoje úhly, od kamery 
nefotím, to je nuda.”

Film %t!stí se natá$í na b)valém statku sedláka Rajtera v Kopistech. Tou dobou tam 
sedlák stále $áste$n! bydlí, ale brzy se st!huje do nového, d#m je toti' na konci na-
tá$ení zbourán. Ibrahimovi$ vnímá svou ú$ast jako logickou návaznost na cyklus  
o Rajterov! rodin!, láká ho mo'nost zaznamenat prolínání fikce s realitou a mo'nost 
poukázat na problémy severních &ech i z jiného úhlu, prost"ednictvím spojení se zná-
m)mi herci. 

I kdy' pro produk$ní spole$nost Nega-
tiv, která film vyrábí, oficiáln! fotogra-
fuje Martin %pelda, producent povoluje 
Ibrovi ú$astnit se natá$ení. Oba foto-
grafové se n!kolikrát na place setka-
jí, po $ase se %pelda nechává sly(et,  
'e by bylo lep(í, aby natá$ení fotogra-
foval Ibrahimovi$ – "íká, 'e je to Ibr#v 
rajon. Kdy' se toto dozvídá producent, 
Ibrahimovi$ovi na natá$ení zakazuje 
fotografovat. Nakonec se zvládají do-
hodnout, 'e Ibrahimovi$ bude na place 
pouze v nep"ítomnosti %peldy, co' pro 
n!j ale znamená p"ijít o v(echny nejd#-
le'it!j(í scény, obsazené oficiálním fo-
tografem. Má v(ak v)hodu, 'e fotogra-
fuje pouze pro své pot"eby, nemusí se 
nikomu zodpovídat, ani odevzdat ur$it) 
po$et fotografií, spl/ujících n!jaké za-
dání. Má (v rámci mo'ností) naprostou 
volnost.

Ibrahimovi$ova fotografie byla nako-
nec vybrána na oficiální filmov) pla-
kát, 'ádnou jinou jeho fotografii v(ak  

 produkce nepou'ila.

80 Komediální drama Bohdana Slámy, kamera Divi( Marek.

81 Martin %pelda (*1967) – filmov) a divadelní fotograf, autodidakt, autor fotografií k desítkám nejznám!j(ích  
 $esk)ch film# a divadelních inscenací.

Obal DVD filmu %t!stí, 2005



139

Fotografie filma"# na st"e(e pat"í k autorov)m nejoblíben!j(ím. Prolínají se na ní dva 
sv!ty, jeden reáln), jeden fiktivní. Ibrahimovi$ cht!l zasadit známé herce do kontextu 
severo$eské krajiny – jejich n!ha kontrastuje s komíny Chemopetrolu Litvínov a zá-
rove/ se celá scéna odehrává v dom! sedláka Rajtera, ke kterému má hlubok) vztah.

FILMOVÁ FOTOGRAFIE

Natá$ení filmu %t!stí, 2004
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… A BUDE H&% (2005)82

B!hem p"íprav filmu … a bude h#", kter) má b)t nato$en na $ernobíl) filmov)  
materiál, kameraman Divi( Marek Ibrahimovi$e kontaktuje s 'ádostí o konzultaci 
pou'ívání barevn)ch filtr#. Posléze ho oslovuje i re'isér Petr Nikolaev a domlouva-
jí se, 'e Ibrahimovi$ bude natá$ení fotografovat. Film je extrémn! nízkorozpo$tov), 
v!t(ina (tábu pracuje zadarmo, fotografovi se da"í dohodnout si alespo/ proplacení  
8000 K$ za materiál. D!j filmu se op!t odehrává v severních &echách, Ibrahimovi$ je rád,  
'e bude moci roz(í"it záb!r svého portfolia. Op!t je na place jako jeden ze dvou 
 fotograf#. Zden!k Tich) na natá$ení fotografuje ilustrace pro nové vydání Pelcovy 
stejnojmenné kultovní knihy.

82 Drama Petra Nikolaeva na motivy knihy Jana Pelce … a bude h#". Kamera Divi( Marek.

83 Zden!k Tich) (*1928) je nad(en) fotoamatér, absolvent %koly kreativní fotografie v Praze. &len fotoskupiny  
 X-pozice, shromá'd!né kolem serveru Paladix.cz.

Natá$ení filmu … a bude h#", 2005



141

P"i porovnání fotografií Ibry Ibrahimovi$e a Zde/ka Tichého, nalézáme na Ibrahimovi$o-
v)ch fotografiích mnohem p"esv!d$iv!ji a 'iv!ji zachycenou nejen atmosféru, ale i filmové 
d!ní samotné. Jako by se fotograf nebál a nestyd!l se b)t p"ítomen explicitním scénám  
a  vypjat)m okam'ik#m. Zden!k Tich) si zachovává odstup – jak ideov!, tak fyzicky. 
D!ní pozoruje del(ím ohniskem objektivu, nezú$astn!n!. Ibrahimovi$ chce u v(eho 
b)t, v(echno vid!t a mít z první ruky. Fotografie p#sobí dojmem, 'e je v d!ní emocio-
náln! anga'ován, akté"i jeho p"ítomnost nevnímají, nebo ji tolerují, pou(tí si ho k t!lu.

FILMOVÁ FOTOGRAFIE

Natá$ení filmu … a bude h#", 2005
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ROMING (2006)84

Ibra Ibrahimovi$ v litvínovském Radni$ním sklípku práv! vystavuje svou komorní  
retrospektivu Fotky ze severu 1986 – 200685. Setkává se tam s filma"i, kte"í pátrají 
po lokacích k natá$ení filmu Roming, jeho' $ást se odehrává v industriálních reáliích 
severních &ech, na mosteckém sídli(ti Chanov. Ibra sm!/uje informace a loka$ní tipy 
za mo'nost na filmu fotografovat. Na tomto projektu se kone$n! stává jedin)m foto-
grafem a tvo"í unikátní snímky Bolka Polívky a Mariana Labudy, coby hlavních hrdin# 
snímku. Nyní ji' fotografuje v)hradn! na barevn) materiál a fotografie u' nep#sobí 
tolik ‚zú$astn!n)m‘ dojmem, jako ty v p"edchozím projektu. Ibrahimovi$ zachovává 
odstup a nyní je sám spí(e pozorovatelem, kter) do ni$eho moc nezasahuje a dr'í si 
fotografované dále od t!la. 

P"ipravuje také návrhy na plakát, ty se v(ak producent#m nezamlouvají a ve spoluprá-
ci s Ibrahimovi$em ji' nadále nepokra$ují. 

84 &esko-slovensko-rumunské komediální road movie Ji"ího Vejd!lka. Kamera Jakub %im#nek.

85 Shodou okolností ve stejné ulici, v ní' za$al fotografovat sv#j soubor D!ti z vedlej(í ulice.

Natá$ení filmu Roming, 2006
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VÁCLAV (2007)86

Film Václav pochází z dílny stejn)ch tv#rc# jako Roming – Ibrahimovi$ na spolu-
práci s nimi p"irozen! navazuje a da"í se mu vyjednat s produkcí v)hodné finan$ní  
podmínky. Václav m!l b)t jedním ze t"inácti p"íb!h# podle skute$n)ch událostí, z na-
tá$ení ostatních díl# v(ak nakonec se(lo. Nyní ji' celé natá$ení fotografuje digitáln!  
(fotoaparátem Fuji S5, prvním digitálním p"ístrojem, kter) vlastnil), pouze k návrh#m 
na plakát pou'ívá st"edoformátovou kameru. Tento projekt není spjat se severními 
&echami, Ibrahimovi$ zde opou(tí sv#j klasick) subjektivn!-dokumentární p"ístup, 
v n!m' se sna'il zachytit co nejvíce emocí, a aplikuje zobecn!n) pohled na d!j. 

Ibrahimovi$ je i autorem konceptu fotografie, která byla pou'ita na plakát filmu.  
Je slo'ena ze dvou fotografií – na jedné Ivan Trojan le'í v tráv!, kdy' m!l p#l hodiny 
$as, ne' se opraví hrací kolo. Na druhé fotografii je pouze kolo bez Trojana, v)sledn) 
snímek je slo'en v po$íta$i. Kdy' tento návrh plakátu Ibrahimovi$ p"edlo'il, byl od-
mítnut. Po svém návratu z natá$ení filmu Tobruk v(ak nalézá svou fotografii, ji' jako 
hotov) plakát, na billboardech, v médiích a tramvajích... 

84 Komediální drama Ji"ího Vejd!lka. Kamera Jakub %im#nek.

FILMOVÁ FOTOGRAFIE

Natá$ení filmu Václav, 2006 Plakát filmu Václav, 2007
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TOBRUK (2007)87

Film Tobruk m!l fotografovat Tomki N!mec, ale narodilo se mu dít!, proto se rozhodl 
dát p"ednost rodin!. Ibrahimovi$e doporu$uje re'iséru Marhoulovi. Fotografuje ji' se 
standartním zadáním, musí odevzdat jak fotosky, tak pracovní snímky. Natá$ení filmu 
probíhá v Tunisu p"i exterémních podmínkách – na ostrém slunci a v pra(ném pro-
st"edí. I p"esto, 'e Ibrahimovi$ pou'ívá speciální pouzdro na fotoaparát, musí techniku 
denn! $istit a retu(ovat z fotografií prachové $ástice na $ipu. Tentokrát fotografu-
je ji' v)hradn! digitáln!, denn! zhruba p!t set fotografií, v)b!ry d!lá op!t intuitivn!.  
Ve fotografiích z natá$ení filmu Tobruk je Ibrahimovi$#v odklon od subjektivního  
dokumentu patrn) nejvíce. M#'e to b)t $áste$n! díky práci s digitální technikou, jen' 
je ze své podstaty daleko mén! osobní, ne' filmov) materiál. Na fotografiích je stále 
vid!t stoprocentní nasazení, s ním' se fotograf akce ú$astní, profesionální zvládnutí 
náro$n)ch sv!teln)ch a klimatick)ch podmínek i vysti'ení rozhodujících okam'ik#. 
P"esto v(ak vzbuzují dojem jisté nezainteresovanosti a odstupu. ,ekla bych, 'e foto-
graf se ji' doká'e od práce emocionáln! distancovat.

87 &esko-slovenské vále$né historické drama. Re'ie Václav Marhoul, kamera Vladimír Smutn).

Natá$ení filmu Tobruk, Tunis, 2007
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Filmová fotografie je v podstat! fotografií dokumentární. Ve snímcích Ibry Ibrahimo-
vi$e nalézáme citliv) p"ístup k fotografovan)m, smysl pro zachycení rozhodujícího 
okam'iku i kompozi$ní pestrost. Zárove/ také schopnost nadhledu a odstupu. &ím 
více se fotografované filmy tématicky a místn! vzdalují od severu &ech, tím v!t(í  
je i Ibrahimovi$#v distanc; necítí ji' takovou zodpov!dnost v#$i své sérii St"epy sever-
ních &ech, kam i n!které z jeho filmov)ch fotografií neodmysliteln! pat"í. 
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„Fotka, aby byla zajímavá, musí mít 
tajemství. Pokud tam není tajemství, fotka 
neexistuje, nechytne nikoho. Musí vytvá*et 
dojem, prostor, n"co za tím. Je to vlastn" 
takov. otazník. Nedostane# odpov"0 na 
v#echno. Je tam otazník pro,, co je za tím, 
co si ten ,lov"k myslel, co se tam stalo...  
To je pro m" dobrá fotka – s otazníkem, 
s po*ádn.m! A m+-e to b.t otazník v.tvarn., 
kompozi,ní, ,ist" o typu ,lov"ka, ale musí 
tam b.t.“
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SHRNUTÍ
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Ibra Ibrahimovi$ je fotograf, jen' 'ije velmi bohat)m duchovním 'ivotem a má ze-
vrubnou znalost své vlastní mysli a jejích proces#. Pou'ívá fotografii nejen ke svo-
bodnému vyjád"ení sv)ch nitern)ch pocit#, ale také k informování ve"ejnosti o zá-
va'n)ch tématech. Cel) 'ivot se systematicky v!nuje fotografování severních &ech  
a jejich problém#, ale i radostí. Sv)mi fotografiemi bourání Libkovic a p"íb!hu sedláka  
Rajtera p"isp!l velkou m!rou ke zv)(ení publicity obou kauz a díky jeho vnit"ní motivaci  
a ohromnému nasazení z#stane jejich odkaz zachován pro budoucí generace. Podle 
mého názoru je Ibrahimovi$ova tvorba zásadní p"edev(ím svou vytrvalou systemati$-
ností v podávání sv!dectví o m!nících se pom!rech – jak spole$ensk)ch, tak i krajin-
n)ch. Tvo"í kroniku jedné generace.

Hodn! abstrahováno je to, co Ibrahimovi$ na severu &ech fotografuje, boj mezi lidmi, 
kte"í profitují z t!'by uhlí a mezi t!mi, jim' tato $innost p"iná(í p"ímé ohro'ení. „Cel) 
ten my(lenkov) konflikt je jako "eka, tekoucí v r#zn)ch t"ídách spole$nosti: n!kde 
vzlíná proudem, jinde jen prosakuje, n!kde jsou stávky a tiskové konference, jinde se 
lidé hádají jen v rodinném kruhu. Díky tomu, 'e uhlí u' není tak 'ádanou komoditou  
a díky nov)m národním a evropsk)m zákon#m, je momentální stav krajiny a 'ivota na 
severu &ech mnohem lep(í, ne' byl v mém d!tství.” 

St"epy severních &ech Ibrahimovi$ plánuje vydat kni'n!, a' bude cítit, 'e je s prací 
hotov. P"ed lety se rozhodl zaznamenat v(e, co v#$i severním &echám cítí a m!l jasno 
v tom, jak) pocit by cht!l z celé publikace mít. ,íká, 'e ta kritéria je(t! nenaplnil, ale 
zárove/ zji(1uje, 'e jeho okolí se natolik zm!nilo, 'e práci na seriálu mo'ná uzav"e 
d"íve, proto'e u' nebude témat, na které by mohl navazovat. „Do(lo mi to celkem 
nedávno, kdy' jsem fotil obhlídky pro projekt Sokolov a hledal budovy z 90. let. Tém!" 
nebyly. Najednou jsem zjistil, -e jsem asi cht"-necht" na konci své severo,eské 
cesty, a -e ta cesta je vlastn" vypráv"ním o mém d"tství.“ 

Tuto diplomovou práci jsem za$ala psát s cílem zmapovat Ibrahimovi$ovu tvorbu,  
která mi svou emocionální p#sobivostí byla velmi blízká. Netu(ila jsem, nakolik p"í-
nosnou se tato práce stane pro mé vlastní fotografické vyjád"ení. Práce na tomto textu 
mi pomohla kriticky se zamyslet nad d#vody, pro$ se fotografii v!nuji a uv!domit  
si mnoho d#le'it)ch souvislostí. 

Ibra Ibrahimovi, v"*í, -e pokud ,lov"k tvo*í a fotografuje srdcem, v.sledek 
se v-dy dostaví. A já nemohu ne- souhlasit.

SHRNUTÍ
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