
P.V. Co tomu říkáte vidět své studentské práce takhle po letech? Jsou

to pro vás už úplné vykopávky? Jsou tu hezké, cenné věci, pak jsou tady

ale také vaše různá cvičení-co vám to takhle po letech říká?

M.Š. My jsme robili ty věci naplno. Za všetky tyto subory bylo, myslím,

desat bodov. Makali jsme na cvičeních nonstop. A čiže to je vidno, si

myslím.

 R.P. Ty svoje věci si ještě pamatuju, ale je zajímavé je vidět takhle po

letech.  Chci  dohledat  negativy  k  tady  těm svým zátiším. Rád bych z

toho nazvětšoval 50, 60 velkých fotek.

P.V. Návrat ke škole. Na každý rok byly zadány ročníkové práce. Jak to

vlastně probíhalo?

M.Š. Podstatný rozdil mezi sučasným študiom a kedysi je, že vtedy trval

školní rok 12 mesíců študia. Dnes má semestr měsíců pět. Poslední den

akademického roku bol 31. 8.  a od 1. 9. už zase začínala škola, čiže

jsme se mohli venovat tem myšlenkam po čas celého roku. 

P.V. To spíš připomíná církevní kalendář. (Rudo navrhuje pojmenovat

tak výstavu

STŘIH

M.Š. Ján profesor Šmok zakládal katedru vlastně z ničeho, před ní tu

žádná jiná katedra nebola. A tak postupně vymýšlal systém, ktorý nikdy

nebol  na svetě vymyšlený,  lebo nikdo neveděl,  jak se fotka vyučuje,

nikde nebola žádná vysoká škola. A on koncem sedmdesátých rokov

vytvoril systém a všetko dal na papier. Urobil skripta (,ktorá obsahovala

prvně napísané informacie o tom, čo se bude fotit  například ve čtvrtém

ročníku, aké cvičenie, kolko fotografií, aký rozměr-všetko tam bolo).

R.P. My jsme vstoupili už do hotového systému.

M.Š. A ten systém predstavoval naprosté dogma. Ktoré se rozsypalo, až

po  odchodu  zo  školy.  Když  jsme  nechodili  na  přednášky,  tak  jsme

dostali  trest  pet  stran  seminární  práce.  Nebola  horšia  známka nebo

vyhazov  ze  školy.  Další  trest  bol  odstupňované  známkovánie-nejvíc

bodů bolo 10, když keď jsi ho odevzdal o týždeň neskvor, tak už jsi mohl

maximálně dostat  bodov 9, keď o dva týždně neskvor tak 8, keď do

desati týždnov tak 0 a keď jsi ho odevzdal o týždeň skvor, tak jsi mal 11

bodov,  o  5  týždňov  15  bodov…   A  tak  se  stalo,  že  jeden průmerný

chlapec, Peter sa volal,  byl na konci roku najlepší student. Šmok ale

občas něco taky odpustil, to bolo jeho. Psal tužkou, pak to vygumoval a

napísal tam iné hodnocenie.

P.V. A ostatní  lidé, kteří  na katedře vyučovali,  byli  podřízeni  tomuto

jeho systému?

Nikdo neodpověděl… P.V. Takže taková osvícená autokracie?

R.P. Šmok,  přestože  zavedl  takto  šílený  systém,  tak  byl  velkorysý(,

pokud jsi ovšem nebyl lempl a neflákal jsi to). Byl snad první na světě,

kdo měl vyvedený do razítka svůj podpis, aby se nemusel podepisovat

rukou. Já jsem byl na vyhazov ze školy, protože jsem neměl nic hotové

včas.  A  on  mi  koukal  do  toho  prázdného  indexu a  říká:  Tos  posral,

bratře. Tak mi podej ten index…A už mi to tam sázel. Dopsal mi celej

index a já tam nad ním stál jak koukal jak puk.

P.V. To znamená, že jste byli jeho oblíbenci?

M.Š. On  žil  18  nebo  19  rokov  na  Slovensku.  Rezonovala  v  něm  ta

mentalita slováka. A potom jak v 39. Vznikl slovenský štát, tak všetky

češi  museli  odejíst,  tak  on  odešel  sem  do  Prahy  a  dostal  se  na

Helichovku,  kde  vyštudoval  tiskařinu.  Pak  se  otevíral  prvý  ročník  na

FAMU, kam se přihlásil, a bol prijatý. 

On bol podle mne takový, že na Slovensku cítil ty své koreně. Potajme

sa chodil pozerat na naše cvičenie a tak to vypadalo, že nám nadržuje…

Bol strašně zvědavý. On už nás ale neučil.

R.P. V prvním ročníku nás přeci učil ty šílené tabule.

P.V. Co jsou tabule?

M.Š. To jsme robili  také nesmyslné cvičenie. Podlepený hrubý karton

formátu A3, zo šedivým výkresom olepený, na který se lepilo asi 5, 6

lesklých fotek, každá mala číslo. Vzadu bol nalepený na stroji napísaný

soznam,  ktorý  vysvetloval,  čo  znamená každé jednotlivé  číslo.  Např.

Vyfoť fotku ako amatér, špatná kompozice, dobrá kompozice, světelné

poměry.

R.P. Já je mám naštěstí schované a ukazuju je studentům, jak to bylo

strašně složité. To jsme dělali dva roky.

M.Š. Půlku študia.

P.V. A to se dělaly nové a nové nebo stále jedna a ta samá tabule?

R.P. To samé zadání. Byla k tomu taková knížka, podle které jsi jel a

celou jsi ji musel naplnit. To bylo ohromné kvantum práce.

M.Š. Každý rok bola cvičenia a do toho bolo 10 fotografií ako výstavný

subor.  Dohromady  bolo  těch  fotografií  za  čtyři  roky  700.  700



černobýlých  fotek,  ktoré  jsme  museli  vyvolat  a  zvetšit.  Boly  to

separátne  fotky,  knihy,  různá  leporela,  ktorá  jsme  si  ručně  lepili

chemoprenom. My jsme vlastně od rána do večera fotili, vyvolávali a

zvetšovali. Bolo to intenzivné-žádné mobily, žádné facebooky.

P.V. Do baru jste ale občas chodili, ne?

M.Š. Ne, vůbec. 

P.V. Tak jste pili jen na koleji.

STŘIH

R.P. Ale  to  máš  pravdu,  Miro,  že  tenkrát  měl  školní  rok  vážně  12

měsíců. A to studium trvalo 4 roky. Nebyl bakalář, nebyl magistr. Ale ta

kvantita a žápřeh byl větší než je dnes. Vyprodukovalo se víc věcí za ty

čtyři roky.

M.Š. Ale nebolo moc dobré, že sa nedával velký důraz na teoriu a na

všeobecné vzdělanie.  To se  jen tak  formálne  podepisovalo.  Predmet

dějiny umenia sa vubec nevyučovaly.

P.V. Vy jste vlastně nezažili Fárovou. Po ní tady byl kdo? Birgus?

M.Š. Nie, Šmíd to učil a Šmok to zapisoval. To bolo také, že Šmíd tam

nechodil…

M.S. To bylo takové speciální období, kdy Šmíd nemohl učit. Ale jinak

tady učil Karel Dvořák. 

M.Š. Nás už ne.

STŘIH

M.S. Zajímavé je, že tady vznikly dvě fotografie jako gramofonové desky

a mimo to je zde taky katalog Mladý svět. Ve kterém jsou zachované

fotky z vašich cvičení a že je na nich vidět, jak jste se na tom účastnili

kolektivně.  To je  vlastně klíč  ke  čtení  ke  spoustě  fotografií.  (Rudo v

trenkách s berlema na chodbě)

P.V. Jaký byl osud vašich prací-většina šla do archivu? Miro říkal, že jste

fotili 700 věcí ročně-zústavalo něco vám, nebo jste všechno nachávali

škole?

M.Š. Všetko tu zústávalo.  Po devadesátém roku jsem stretl  jednoho

polského študenta z Krakowa, ktorý šel po ulici se žlutou obálkou, kde

bolo jméno napsané presným typem písma, nějaké číslo. Ptal jsem se

ho, čo to je. Prý boly všetky nebo skoro všetky věci z archivu vyházené a

on si tohle vzal.

P.V. Archiv byl tady v baráku?

M.Š. Na konci chodby jak je katedra, tam jak je dnes projekční místnost.

A tam pred tím archivem bola halda obálok a každý, kdo šel okolo si

zobral buď fotky nebo obálku. Tím se archiv totálně zničil. Takže já jsem

rád, že se tu dochovalo alespoň toto torzo.

P.V. A to se stalo začátkem 90. let?

M.Š. Možná  to  bolo  dokonce  koncom  80.  let.  Kolem  revoluce.

(Nepamatuje si přesně)

M.S. Já jsem v tom období v archivu asistoval jako pomocná umělecká

síla.  Vyndaval  jsem  vaše  práce  z  těch  obálek  a  dával  je  do  krabic,

přičemž Šmok určoval, co tam bude a co nebude. To co on vybral, že

bude v těch krabicích,  jsou tyhle věci.   Kozlík  pak ty krabice, včetně

knih,  přenesl  do  nějakého  venkovského  dvora,  protože  se  škola

stěhovala. Bálka to pak z toho dvora zase vytáhl  a převezli jsme to do

Berouna.

P.V. Takže to, co Šmok vytřídil by tady mělo být zarchovované všechno?

M.S. Do archivu mělo přístup více lidí, takže je možné, že si někdo svou

diplomku nebo knížku odnesl.

M.Š. Ne, diplomky jsou všetky v umprum muzeu. Od polovice 70. rokov.

Byla urobena istá dohoda,  že to študenti  mali  ako významný dar.  Že

budu mít študenti uvedené ve sbierkach, ze tam maji svoje prace. To

zavedla Anna Fárová tenhle systém evidence a katalogizace. Do té doby

to nebolo.

M.S. Archiv se potom zrušil. Archiv znovu funguje až od roku 2005 a to

v to Berouně. Studenti ktam ale kupodivu nemají chuť své práce nosit,

takže je všechno na webu.

R.P. Archivářkou, která měla na starosti archiv, byla Helena Poláková,

pokud se nepletu.

STŘIH

M.Š. Další  rozdíl  je,  že  my  jsme nemali  nič  také  ako  vy  dnes  máte

počítače. Každý jsme mal svůj zvetšovák, takže jsme od rána do večera

robili kontakty a zvetšovali. (o patro výš byla fotokomora, ktoru nikdo z



pedagogů  nevyužíval,  tak  jsme  ji  dostali  jakoby  darem  k  volnému

užívání)

Na FAMU bola oficiálna fotokomora v Klimentskej  ulici  a tu mala na

starosti  Marie-bývalá  manželka  profesora  Šmoka.  A  ta  povedala

vždycky, že je obsazeno a tak tam nikdo nikdy nezvetšoval. Jediný Vasil

tam  dokázal  chodit,  protože  se  s  ní  vždy  hezky  porozprával  a  ona

vlastne zjistila,  že je  nevinný,  že  nič  nechce,  iba si  zvetšit  fotky.  Ale

nikdo jiný tam nechodil.

P.V. Fasovali jste na škole materiál?

R.P. Něco ano.

M.Š. Negativy jsme si  jezdili kupovat do Drážďan, kde jeden film 6x6

stál 4 koruny a byl srovnatelný s Kodakem.

P.V. Barevná cvičení se fotila na Orwo?

M.Š. Barevně se fotila jen dvě až tri  cvičenie, jinak vše na černobílý

materiál. To bolo něco jako dogma.

R.P. V  té  době  začal  na  Petřinách  fungovat  Cibachrome,  takže jsme

mohli dělat fotky na diáky a z diáků se to pak zvětšovalo.

Támleto  (někam  ukazuje)  je  zvětšenina  z  negativu  na  fotopapír

Orwo(ten jediný nebledl).

M.Š. Ta zátiší,  čo  jsem robil,  jsem robil  podle  Funkeho.  Podvedome

jsem ho napodoboval. Slunko svítilo na koberec a já jsem v tom slunku

ty předměty fotil. Já jsem neustále něco fotil, čokolvek. Keď pak bolo

zadané  cvičenie   např.  Potrét,  tak  jsem  povyberal  fotky  z  toho

“čokolvek”. Nefotil jsem cíleně.

P.V. Kdo je Pich Vof? (Nerozumněla jsem jménu)

M.Š. Babkar z DAMU-   z Bratislavy.

P.V. A Pišta?

M.Š.  Štěpán Potočňák, střihač, ktorý bydlel s náma. Bydleli jsme Tono

Stano, , Rodo, já a Pišta Potočňák.

P.V. (ptá se na diplomku Mira Švolíka)- Bylo to na Jižáku?

M.Š. Bývali  jsme  na  koleji  na  9.  poschodí  a  pod  námi  bol  taký

vyasfaltováný obrovský plácek, ktorý sloužil k tomu, aby se tam otáčala

auta. Takže bol permanentně volný, tak já som si tam urobil z toho taký

ateliér. (Maloval asfaltem,který tam byl k dispozici, ostatní studenti z

koleje házeli na ten asfaltový plácek pytlíky s vodou, to ho inspirovalo-

stal se z toho takový happening)

Cvičení Tvář a tělo- se muselo fotit Hasselbladem. Tono Stano to fotil

Yashicou.

R.P. (vypráví o své zkušenosti s Tvář a Tělo) My jsme to dělali rok před

Mirem. Zábleskova zařízení byly na Slovesku dvě. Jedno bylo u jednoho

veksláka v Košicích ve Fotoslužbě a druhé bylo na Kolibě  (slovenská

obdoba českého Barranova).  Tono, který na Kolibě pracoval,  zařídil  u

paní Vynáčové, že jsme mohli, ještě s s Pištou Potočňákem(, který mu

stál  modelem),  dvě  srpnové  noci  fotit  přímo  na  Kolibě.  Pak  jsme

zfetovaný chomoprénem na koleji na Petřinách týden lepili knížku.

36.minuta Ruda vypráví vtípky, jak teplý profesor tajně ukradl knížku,

protože se mu Pišta líbil jako model.

P.V. Zajímavé je, jak je každá ta vaše knížka jiná, přestože zadání bylo

pro všechny stejné.

M.Š. Šmok  byl  vlastně  první  konceptualista(nadsázka).  Já  jsem

konceptualisty obdivoval. 

Moje fotografie pro Portrét napriklad vyzeraly tak, že som si na A4ky

vyložil malé fotky a k nim som napísal text - jemu sa to páčilo. To byly

portréty,  ktoré  som fotil  na koleji  (Martin Štrba jak stojí  na chodbě,

Rudo  Prekop  vo  vlaku  ak  jsme  šli  z  Prešova).  Potom  jsme  ty  fotky

vystavovali na famácké výstavě v Jungmanově ulici v galerii Fotochema.

Zprvu to bola taka výborná amatérská galeria, ale začátkem 80. let  ta

úroveň klesla (konaly se tam výstavy hradů a různých přírodopisných

fotek). Pak tam přišel Martin Hruška, ktorý z toho začal budovat vlastnu

galeriu. Prvá výstava bola náš famácký 3. ročník. Vystavovalo nás 10 a

já  som osobně  vyzvetšoval  každému velku  fotku  (1m x  1m).  Do  tej

galerie  se ale na výstavu prišel  počut  nějaký komunista  z  Prahy 1 a

povedal,  že  tento  subor  a  subor  Vasila  Stanka  bude  svešený,  alebo

zavre  galeriu.  Takové  právo  a  moc  tenkrát  mal.  Martin  Hruška  mi

zavolal-buď se podrobíme a budeme vyzerat ako idioti, a nebo budeme

proti a zavrou galerii. Tak jsme vymysleli, že M.H. dá ty fotky do jiné

místnosti s otevrenými dvermi a komunista bol spokojeny.

P.V. Bylo časté že jste na těch věcech spolupracovali?  Bylo to běžné

nebo spíš vyjímečné?

M.Š. Spíš vyjímečně.

P.V. Takže jste si spíš každý dělal to svoje? Byla Sloveská nová vlna spíš

takové  studentské  spiknutí  na  školele,  na  koleji,  kde  jste  spolu  byli

pořád? Pomáhali jste si každý den, nebo jste se spíš potkávali až s těma

finálníma pracema ve škole ?



R.P. To byl kontinuální proces, který probíhal ve dne, v noci.

M.Š. Župnik býval v bytě v Pštrosově ulici (naproti vinárně Bokovka) a

tam mal atelier.

P.V. A tam bydlel s Jano Pavlíkem?

M.Š. Ne, to on tam míval podnájem u pratetky. Pak pratetka zomrela,

príbuzní  to  vysťahovávali,  tak  my  jsme  si  tam  urobili  raz  jedenkrát

výstavu.  Tam Rudo urobil  film Vernisáž (1984).  Byt byl  prázdný a na

zahájení přišli  pedagogové z FAMU a švédi,  kteří  přijeli  na navštěvu.

(Martin Štrba použil dokument z téhle akce ve filmu Vlna vs. břeh) Už

tady na téhle výstavě u Župnika vystavovali vlastně jako skupina. Ale

jako skupina se nedeklarovali nikdy-bylo to spontánní.

P.V. Kdo na to přišl jako první, že jste Slovenská nová vlna?

M.Š. Myslím, že na to kápla Anna Fárová. V devadesátém roku jsme

vyšli ze školy a kolem nás se vyrojili různí kurátoři, kteří byli zvědaví.

Jedna  výstava  byla  ve  fotogralrii  Wien(?).  Přejatý  seznam  lidí

označovaných za SNV od Anny Fárové. 

R.P. Název jsem vymyslel já podle New Yorkské nová vlny, kterou jsme

poslouchali.

P.V. Ukazuješ na na fotku/fotky Tona Stana (intervence barvou) - To

jste dělal někdo s ním?

R.P. To jsme fotili v noci bleskem.

M.Š. Nevim, jaké to bylo cvičení, ale byla noc, já rozlíval barvy a Tono to

fotil.  My  jsme  nespolupracovali,  ale  pomáhali  jsme  si  mechanicky.

(Půjčovali jsme si například foťáky)

P.V. Byla tam nějaká vzájemná inspirace? Nějaký společný proud.

M.Š. Na FAMU dřív nebyly ateliéry v dnešním slova smyslu, kde všichni

sedí a všichni společně navzájem prezentují svoje práce  a navzájem se

o tom baví. My jsme měli individuální konzultace nebo semináře. Takže

se třeba stávalo, že nikdo nic od nikoho druhého neviděl. My jsme ty

věci(fotografie) viděli  v neustálém procesu. Na stole, na koleji. Takže

jsme neustále koukali kolem sebe a nasávali inspiraci. Žádné společné

výstavy se nepořádali, to bylo zakázané.

P.V. Říká vám něco jméno František Maršálek?

M.Š. To byl můj spolužák, externista.

P.V. Takže se s vámi moc nepotkával?

M.Š. Ne, protože byl externista. Polovina lidí byla externích. Maršálkovi

bylo tehdy 40 nebo 50 roků. Na FAMU chodil v pondělí, odevzdal fotky

a zase odjel domů.

Takže ten nepřicházel vůbec do žádného kontaktu s námi. Ostatní se

potkávali tak jednou, dvakrát v týdnu. My jsme byli vlastně od rána do

večera spolu a chovali se tak, co se dnes snaží být ateliér. Takže tam

nějaká vzájemná přirozená inspirace mezi námi byla.

R.P. Šmok chtěl  legitimizovat obor fotografie,  proto  nám šel  vstříc  a

vymýšlel různé formy studia-denní, externí, distanční, dálkový. My jsme

byli denní studenti  a ty ostatní formy studia byly jakoby méněcenný.

Dálkaři jezdili, stejně jako se teď jezdí k Birgusovi do Opavy, jednou za

měsíc, pak zase zmizeli a měsíc tu nebyli. Pro nás to byli takoví divní

staří fotři, kteří se jednou za čas zjeví a zase zmizí. 

M.Š. Na FAMU studovalo víc slováků. Šmok to zařídil tak, že musela být

polovina studentů ze Slovenska a polovina z Prahy. To znamená, že byly

společné  přijímačky.  Pokud  se  na  prvních  pěti  místech  umístili  jen

slováci, tak Šmok přijal jen první tři a zbývající tři místa obsadil čechy a

nebo opačně. Vytvořil takový federální model.

R.P. Spíš  internacionální,  protože  jsme  byli  tři  slováci,  tři  češi  a  tři

cizinci.

 

M.Š. Takže v té  době na FAMU nestudovalo jen nás osm,  ale třeba

dvacet slováků.

Kdo byl  z  vesnice  nebo z  Košic,  tak  v Praze zůstával.  Ti,  kteří  byli  z

Bratislavi,  tak se vraceli  domu.  Takže ani oni  nezažili  takové to naše

“společenství”.

R.P. Pak tu taky bylo hodně slováků, kteří  tu školu dělali  proto,  aby

mohli zůstat na volné noze a dělat kšefty, které dělali už během studia.

Kdežto my byli  uplně mimo. Byli  jsme naivní romantici,  kteří si dělali

volný fotky. My jsme to neprodávali.


