Můj pří běh

Sára Saudková
Profesní růst: …Inženýrka ekonomie – modelka Jana Saudka
– televizní moderátorka erotického pořadu Peříčko – FOTOGRAFKA…
Jak se to tehdy odehrálo, když jste
poprvé otevřela dveře fotoateliéru
Jana Saudka?
Ty nejkrásnější věci v životě jsou ty nejjednodušší. Zkrátka jsem vešla a už zůstala.
Jan toto setkání popisuje s půvabem pro
něj tak typickým: „Tehdy osud vstoupil do
mých dveří…“ Rozhodující patrně bylo,
že jsem od Jana a od tohoto vysněného
setkání nic nechtěla, nic neočekávala.
Chtěla jsem jen vejít, podat mu ruku a poděkovat a zase pěkně sešupajdit zpátky
domů, šťastná a vděčná osudu, že se mi
to podařilo. Muži obecně nemají rádi, když
cítí před sebou ženu lovkyni. A já nelovila.
Snad se jen kochala svou budoucí „obětí“,
aniž bych to sama tušila, chichi…
A pak už se všechno vyvíjelo tak spontánně a přirozeně, jako by se to všechno
mělo stát. To setkání ovlivnilo mě i Jana,
oba v tom nejlepším.
Stala jste se Janovou modelkou dříve,
či později než jeho intimní přítelkyní?
To už dnes nikdo neví, je to tak dááávno.
A je to vůbec podstatné? Nadto u Jana
jsou to v mnoha případech dvě stránky
téže mince, abych vám to řekla elegantně… Šťastnou mě činilo být rubem i lícem
této mince. Dnes už jsem „jen“ Janovým
modelem a je to pro mě pocta, stát mu
před objektivem. To vědomí, že se stáváte součástí nejkrásnějšího světového
rodinného alba, které vás přežije a které si
pak prohlížejí lidé na celé planetě… jehož
život nekončí za dveřmi obýváku, kde si
ho povinně prohlížejí znuděná vnoučata
a osamělé tetičky…
Jaké pocity mívá modelka, stojí či leží-li poprvé nahá před fotografovým
objektivem?

„A utahovat šněrovačky
mi jde přeci jen lépe než
Janovi…“
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Všechno probíhá tak rychle a nenápadně,
že si ani nepovšimnete, že už stojíte u zdi
nahatý/á. Nadto Jan nevyžaduje od svých
modelů pražádné divy – chce jen, aby tam
existovali/y. To, že z nich vysává objektivem duši, zní pro slabší náturu možná
hrozivě, ale pro vznik dobré fotografie je
to nezbytné. A Jan si nemůže pomoci – on
nemůže a neumí pracovat jinak, proto jsou
ty fotografie tak silné a strhující…

dělá. A holkám je to někdy až líto, ony se
rozkuráží, ještě by fotily a Mistr už schovává fotoaparát a je po všem…
Nedávno fotografoval pro Dior světovou
topmodelku, přiletěla s celou karavanou
asistentů a vagónem šatů inspirovaných

Co nejčastěji bylo námětem fotografií,
kde jste figurovala vy sama?
Ve skutečnosti mám smrtelnou trhu,
chichi, ale pro fotoaparát jsem kupodivu
znamenitý typ. S ohledem na mou vizáž
jsem Janovi sehrála s chutí a dobře dominy, kuplířky, muže-fešáky, prodejné ženštiny, veselé kumpány, posedlé a divoké
holky i madony a víly. V každém člověku je
určitý náboj pro fotografii, někomu vystačí
na jednu či dvě, jiný je „použitelný“ na
dlouhá léta. Nevypovídá to samozřejmě
nic o kvalitě člověka, ale pro fotografa
je to rozhodující vlastnost. Já ten náboj
zaplaťbůh posud nevyčerpala… A Jan
k mé radosti pracuje i s „přezrálými“
modelkami.
Je dost fotografií, na kterých jste ať už
v páru nebo ve skupině s jinými modelkami. Jindy také i spolu s Janem. Jak
takové focení probíhalo – měla jste
tendenci mluvit mu do stylizace?
Ježíši, to se přece nedělá. Jan přesně ví,
co chce. A abych mu do toho kušnila, to
bych si připadala jako hlupák. Pomáhám
mu, to ano. Aby se nezdržoval hledáním
rekvizit a svlékáním a navlékáním holek.
Protože tuším, co zrovna potřebuje a že to
potřebuje rychle. A utahovat šněrovačky
mi přece jen jde lépe než jemu.
Jak dlouho trvá taková příprava a pak
i vlastní focení?
5–10 minut se vším všudy. Jan kavalírsky
míní, že nemá právo kohokoliv, natož své
modely, nudit. A tak pracuje velmi rychle,
nikoliv ale bezhlavě. Lišácky dobře ví, co

Janovými fotografiemi. Očekávali, že to za
Jana odfotí sbor asistentů a že tu stráví
dva týdny. Jan si s radostí zafotil dvě hodiny (včetně podávání nápojů, pokrmů
a tance) a příští den ještě hodinu, aby
ho nepomluvili, ale v podstatě měl všechno hotové během první půlhodiny. Je to
jen otázka talentu a píle – Jan je nadán
od Boha a v hlavě i srdci má fotoaparát
a věřím, že v jeho staré flexaretě tepe
srdce…
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a čekáte, co z toho vyleze. Upřímně lituji
fotografy, kteří se vzdali toho podstatného
– práce v temné komoře. Doba to od nich
patrně žádá. Jsem staromil a nehodlám
na tom nic měnit. Kolorovat umím a mám
dvě fotografie vytvořené vyloženě jako
pocta Janu Saudkovi – a samozřejmě je
vybarvuji. Jinak jsem výhradně černobílá
nebo sépiová.
Občas jste se v rozhovorech nechávala slyšet, že modelky pro Jana sháníte
vy. Kdo je teď shání vám?
Janovi občas ulovím nějakou slovanskou
krasavici – to abych nevyšla ze cviku. Já
vystačím s rodinou a přáteli. Ono se to
stejně nabaluje jako sněhová koule, každý
přivede nakonec svou zvědavou kamarádku či kamaráda – nouzi opravdu nemám.
A jsou to vyhraněné typy, což je úžasné.
Žádné vyžilé modelky a nabalzamovaní
manekýni. Lidé z masa a krve. A hojně
se hlásí zájemci e-mailem. Ale není nad
to, vybírat si lidi sám, osobně.
Stala jste se známou tváří-tělem. Přišla nabídka na moderování Peříčka.
Prošla jste nějakým konkurzem?
Ježíši, to je tak dávno, že už je to promlčeno, ne? TV Nova hledala snad půl roku
moderátora zcela nového typu pořadu.
Hlásily se herečky, profíci, kdekdo a pořád nic. Pak mi zavolala kamarádka, že
jsou už zoufalí a jestli bych to nezkusila.
Netušila jsem naprosto, oč jde – nikomu
se nechtělo říct slovo sex či erotika, každý jen ševelil cosi o pořadu o rodinných
vztazích a kdesicosi. Ale já se nebojím
ani čerta, tak jsem to zkusila. A možná
proto, že mi o nic nešlo, to vyšlo. Šla jsem
na kamerové zkoušky, tam spustila, jak
mi zobák narost’, a za hodinu mi už pan
Železný nesl smlouvu k podpisu. A jako
ničeho v životě, ani tohoto rozhodnutí
nelituji – byla to ohromná příležitost se
otrkat a ukázat se. Pomohlo mi to velice.
A ještě jsem se u toho bavila.
Co způsobilo, že jste ukončila svoji
působnost v tomto pořadu?
Pořad měl přidat na otevřenosti, chcete-li
na vulgárnosti, a na to mě neužilo. Ctím
tajemství ve všem, v erotice obzvlášť, nemohla bych dělat nic, o čem nejsem přesvědčena. Tak jsem odešla. V pravý čas,
dokud mě to bavilo. Těch pár hodin, které
jsem celkem strávila na obrazovce, učinilo mou tvář jakžtakž známou – doba je
taková laciná a povrchní, s tím nic nena-
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děláme. Pro mou práci je to ale v každém
případě výhoda, kterou jsem využila. Ono
vás to vystřelí na chvíli kamsi do oblak
a na vás už je, kam doletíte, nebo jak tvrdě
dopadnete. A já se rozhodla letět.
Mezitím jste ale stále žila a fotila
s Janem Saudkem. Kdy poprvé jste
pocítila chuť namísto před objektivem
fotoaparátu stát z druhé strany?
To přišlo spontánně, do fotografování se
vlastně ani nemůžete nutit – ta touha něco si vyfotit musí být ve vás jak v koze…
Hádám, že na přelomu roku 1999–2000
jsem se do toho z přetlaku fantazie a zvědavosti pustila. Dodneška fotím ze stejných pohnutek jako tenkrát – z přemíry
představ, které se mi honí hlavou, a pro
radost. A je mi velkou ctí, že pár nápadů
inspirovalo i Jana – já si od něj zase půjčuji modelky, chi chi…
Začala jste si fotky i sama vyvolávat?
A jak tomu je u vás s jejich kolorováním?
Jan mě naučil to podstatné – řemeslo
a vnímání harmonie a krásy tam, kde doopravdy je. A jít si za svým – což mi ostatně
nebylo nikdy cizí. Fotografie si zvětšuji
sama a řeknu vám, že je to to nejkrásnější na celém procesu fotografování. To
dobrodružství, když kouzlíte pod zvětšovákem, sakrujete, rácháte se ve vývojce

Vzpomenete si ještě na svoji první
modelku a jaké to byly fotografie?
Dívka Adélka, dcera mé přítelkyně. A nezapomenutelně poseděla jako akt mladé
dívky na způsob Balthusova obrazu. Jako
holka si v této divné době můžu dovolit
fotografovat děti a dívenky, aniž by mě
někdo nařkl, že jde o něco nemorálního.
Mám čistou duši.

„Janovi občas ulovím
nějakou slovanskou
krasavici – to abych nevyšla
ze cviku.“

Jste maminkou dvou dětí, jejichž otec
je syn Jana Saudka Samuel. Ti jsou
teď často i vašimi modely. Je to proto,
že jsou zkrátka „při ruce“, anebo jsou
i jiné důvody?
Věru, že jsou pěkně při ruce. Nechtějí
honorář a nadto je to baví. A jsou tak proměnliví, že co nevyfotíte teď, za měsíc už
je na to pozdě. Jsou živý materiál a byl by
hřích toho nevyužít. Hodně teď fotografuji
rodinné motivy, a to nejen s vlastními cvalíky. Protože rodina je teď součástí mého
života a já nikdy nefotila nic jiného než
vlastní život. Těmi fotografiemi mi můžete
beztrestně nahlížet do duše.
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„Já jsem holka
k nezaplacení, chi chi…
Jen ty fotografie jsou
prodejné.“
Jak dlouho trvá, než dáte svoji fotografii z ruky na prodej?
Když ji někdo chce, třeba hned. Pro mě
je podstatné, že mám negativ. Ale vy se
asi ptáte, jak dlouho trvá, než fotografie
vznikne a je připravena vykročit do světa?
Může to trvat den, může to trvat týden,
může to trvat měsíc – to podle toho, jak
dokážu zmizet do fotokomory. Ale obecně
lépe pracuji pod tlakem – čím méně času,
tím lépe…

gativu oplakala. Pro tu neopakovatelnost
okamžiku. Jak jinak – jsou na nich lidé,
které mám ráda. Ať už jsou to „Žabky“
= Jan, „Loučení“ = Samuel, „Sára a Sára“ = já se Sárou v břiše a poté v náručí,
„Siesta“ = přítelkyně s cvalíky na břiše.
Některé fotografie považuji za zázrak, jak
se povedly – vím, že už bych je nikdy tak
nedokázala zopakovat. A ztratit je, to je
jako přijít o vzpomínky a kus života.
Ano, fotografie je zázrak, protože zastavuje čas.
Často je vám podsouváno, že váš styl
bývá k nerozeznání od Janových fotografií. Myslíte, že tomu někdy bude
jinak?

Je tomu jinak. Fotografuji jako ženská a je
to znát. A v cizině, kde jméno Saudková nikdo nespojuje se jménem Saudek, mi nikdy
nikdo nepoložil takovou otázku – posuzují
ty fotografie bez předsudků, nevědí, odkud
jsem a kdo je mým učitelem. Víte, to je, jako
kdyby bylo zakázáno malovat slunečnice,
protože má na ně patent Vincent van Gogh.
Fotografuji rovněž a ráda macaté holky
jako Jan – protože krásu nelze svázat do
těsných a nudných měr 90-60-90 – a přesto jsou jiné, než jak by je portrétoval Jan.
Jsou více záhadné, tajemné a smyslné,
protože já sama jsem taková.
Text a foto: Josef Louda
a archiv Sáry Saudkové

Vyjadřuje se Jan k vašim fotografiím?
Ano. Je kritický a dovede rozpoznat dobrou fotografii. A zrovna tak mizernou.
A nešetří mě. Jsem tvrdá palice, hodně na
něj dám, ale beztak se nakonec rozhodnu
sama. Ale je rozhodně užitečné testovat
obrázky na lidech.
Svoje fotografie vystavujete, prodáváte. Kolik už máte za sebou
výstav knih, pohlednic…?
Už to asi nespočítám. Ne že by toho byly
desítky, ale já si nic nepamatuji. Rozhodující je pro mě dělat si, co mě těší – a ne se
samožersky vyžívat v archivu, co kdy kde
bylo. Důležitá pro mě byla určitě výstava
v Pražském domě fotografie, kde mě mnozí (k jejich vzteku) museli vzít na vědomí.
A taky loňská výstava na mezinárodním
fotofestivalu v Polsku a v dobré fotogalerii v Moskvě. První kniha se dvakráte
vyprodala, na konci roku vyjde druhá. Tak
koukám nezlenivět a navzdory tomu, že
v posledních letech rodím-kojím-rodím-kojím, nepřestávám pracovat. Pro Jana
i na svých fotografiích. Nešetřím se, život
je na to příliš krátký.
Prozradíte vaši cenu?
Já jsem holka k nezaplacení, chi chi… Jen
ty fotografie jsou prodejné. Mně je hloupé
do novin mluvit o ceně – to je, jako bych
se ptala „chcete mě?“. Lidé, kteří chtějí
vědět, si to zjistí.
Cena je jedna věc, váš emoční vztah
k nějaké vaší fotografii, to je jiná
– řeknete jaká?
Jsou fotografie, u nichž bych ztrátu ne-
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