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Fotograf  měsíce

Sára Saudková

Sešli jsme se nedávno po letech v příjemné 
kavárně v centru Prahy a povídali si, co se 
za ta léta změnilo. Změnilo?

Paní Sára je stále stejně krásně usměvavá, 
pohodová, obrovsky aktivní, příjemná, a tak celý 
náš oběd byl vlastně úsměvným rozvedením 
toho, co čtete v záhlaví jejího webu. Dělí svůj 
čas mezi výchovu dětí a klasické fotografování. 
Nic si neulehčí, vše bere poctivě a tak, jak to 
svět přináší.

Od rána pracovně po schůzkách nebo s foto- 
aparátem v ruce v exteriérech či ateliéru. 
Ostatně exteriéry poslední dobou dominují, 
příroda jí vytváří nová a neopakovatelná 
pozadí. Odpoledne konec, pro děti do školy 
a pak do kroužků, učení, přípravy a do večera 
jen a jen s nimi.

Zajímaly mě modely a jejich výběr. Neshání 
je, přicházejí samy, pracuje s nimi bez násilné 
přípravy a dle okamžité inspirace. To vše při 
zachování klasických postupů, a pokud možno 
jen s jedním přístrojem a objektivem, na který 
je zvyklá.

Nedávno se jí v jednom rozhlasovém rozho-
voru ptali na dobu, kterou stráví s jednou 
fotografií. Kalkulovala nahlas: příprava, model, 
focení, vyvolání negativů, práce v komoře (její 
nejoblíbenější činnost, kdy fotografie vyrůstá 
v rukou), retuše, adjustace… tehdy to odhadla na  
22 hodin. Dnes se jí to zdá málo, určitě je to víc.

Proč zůstala a zůstane u klasiky?
Není nic krásnějšího než ten pocit při focení, 
že právě exponovaný snímek bude třeba právě 
ten jediný, nelze ho vymazat ani nahradit 

stovkou digitálně jiných. A pak ono objevné 
probouzení ve vývojce, ustalování, vůně chemie 
v červeném světle temné komory.

Sára Saudková ví, že klasická fotografie ni-
kdy neskončí, že je tomu naopak, že prožívá 
svou krásnou renesanci a nejen v její práci, 
ale i v práci mnoha a mnoha jiných.

Bylo to objevné a netajemné povídání o všem, 
co je přirozené, o tom, že ji čeká spousta příprav 
na několik zahraničních výstav najednou, které 
také nesháněla, a hlavně o tom, že pořádný 
fotograf nesmí a nemůže podlehnout tlaku 
současnosti či čehokoli ze svého okolí. Jedině 
potom jeho práce stojí za to. Vím, že to poznáte.

Díky, paní Sáro.    
Rudolf Stáhlich Pl
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Foto: Samuel Saudek

„Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit 

čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, emoce, bolest i krásu. 

Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi.

Jsem maminkou čtyř cvalíků, která namísto vařečky a žehličky drží 

v ruce fotoaparát. A nedělám nic jiného, než že objektivem nasávám 

do negativů všechno, na čem mi záleží a co spolehlivě pomine: lásku, 

radost, smutek i touhu, vůni dětí, samotu i čekání. Jsou to příběhy, 

které se mi honí hlavou a které čtu v lidech, listuji v nich jako v knize…

Každý člověk si v sobě nese své tajemství, které unese 

jen fotografie, aniž by prozradila všechno.“

Tak to je text, který najdete na jejím webu www.saudek.com.
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Závist, 2006 Petra II, 2012
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Čert a Káča, 2006 Crazy!, 2011
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Životopis
Narozena v roce 1967.
Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Žije v Praze.
Jako asistentka se seznámila s taji fotografie: „Fotografickému 
řemeslu jsem se vyučila u mistra Jana, neboť není lepší školy…“
Aktivně a soustředěně fotografuje od roku 1999.
Věnuje se výhradně volné tvorbě – inscenovanými 
fotografiemi dokumentuje svůj soukromý život: loučení 
a čekání a to mezitím: lásky, touhy, osamění…

výstavy
2012
Maxgallery, (Synagoga), Trnava, Slovensko
Levinne Art&Design Gallery, Bratislav, Slovensko
Muzeum Vysočiny, Jihlava
Spilimbergo Fotografia 2012-Palazo Tadea, Itálie
2011
Ballarat International Photo Biennale, Austrálie
Mondo Bizzarro Gallery, Řím, Itálie
Komorní galerie U Schelů, ČB
Visio Art Gallery, Plzeň
2010
Flemmichova vila, Krnov (ČR)
Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou (ČR)
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (ČR)
Muzeum Vysočiny, Jihlava (ČR)
2009
Kotva, Praha (ČR)
Městská galerie Frenštát pod Radhoštěm (ČR)
Muzeum Rýmařov (ČR)
Velvet Kelly Gallery, Žilina (SK)
Vltavotýnské výtvarné dvorky –  
Městská galerie Týn nad Vltavou (ČR)
Fotogaléria NOVA, Košice (SK)
Cathedrale, Praha (ČR)
2008
Galerie Velvet, Bojnice (SR)
Muzeum Vysočiny, Jihlava (ČR)
Malovaný dům, Třebíč (ČR)
Panský dům, Kynšperk nad Ohří (ČR)
Palais de Tokyo, Paříž (FR)
2007
Hybernia, Praha (ČR)
Galerie Špalíček, Brno (ČR)
Zámek Josefa Bartoně-Dobenína, Nové Město nad Metují (ČR)
Zámecká galerie, Kladno (ČR)
Staroměstská radnice, Praha (ČR)
Městské muzeum, Plzeň (ČR)
Muzeum Vysočiny, Jihlava (ČR)
2006
Parlament ČR, Praha (ČR)
Stará galerie – Svaz polských fotografů, Varšava (PL)
Mezinárodní fotobienále, Brescia (IT)
IN FOCUS, Kolín nad Rýnem (DE)
Fotomuseum, Lipsko (DE)
Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov (ČR)
Dům fotografie, Český Krumlov (ČR)
2005
FOTO ART FESTIVAL, Bielsko-Biala (PL)
Galerie A3, Moskva (RU)
Výtvarné centrum Chagall, Karviná (ČR)
2004
Mánes Art Prague, Praha (ČR)
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (ČR)
Výstavní síň FOMA BOHEMIA, Hradec Králové (ČR)
2003
Zámecká galerie Chagall, Karviná (ČR)
Pražský dům fotografie, Praha (ČR)
2002
Galerie Mona Lisa, Olomouc (ČR)
Východoslovenská galéria, Košice (SR)
Galerie Pyramida, Praha (ČR)
2001
Galerie G4, Cheb (ČR)
Galerie Michalský dvor, Bratislava (SR)
2000
Galerie Krisal, Ženeva (Švýcarsko)
Galerie Masson, Zlín (ČR)

Amarcord, 2007

Princ pampeliška, 2011

Pohádkový les, 2010
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projekty
Fotografie pro Absolut Vodku „Absolut Sarah“, 2004, 
zařazena do umělecké sbírky Absolut
Fotografie Pražské komorní filharmonie, Praha, 2006–2007
Fotografie módy pro francouzský magazín  
umění-módy-designu BC (Be Contemporary) č. 2/2008
Fotografie k 50. výročí bot značky Dr. Martens (kalendář 2010)
Portréty dvanácti českých osobností pro D. I. C., 2010  
(Miloš Forman, Jiří Suchý, Karel Gott, Jiřina Bohdalová  
& Simona Stašová, Hana Maciuchová, Ivan Chýlková, Antonín Panenka,  
Chantal Poulain, Lukáš Pollert, Alena Šeredová a Vlastimil Harapes)

knihy
„Masterpieces of Erotic Photography“, Carltonbooks, London (UK), 2000
„Sára Saudková“ – monografie, BB ART, Praha (ČR), 2002
„Sára Saudková“ – monografie  
(2. rozšířené vydání), BB ART, Praha (ČR), 2003 a 2007
„Black and White“ – Edition „SEX“ (Magazine for Fine 

Art Photography), Sydney (Austrálie), 2003
Katalog „Fotofestival Bielsko-Biala“ (PL), 2005
Katalog „Sára Saudková“ (Galerie A3, Moskva), Kant, Praha (ČR), 2005
Postcardbook, Saudek.com, Praha (ČR), 2006
Kalendář „Dítě 2007“ – Nadace Naše dítě, Praha (ČR), 2006
Katalog International Photographic Biennale Brescia (IT), 2006
„Podoba lásky“ – katalog, Saudek.com, Praha (ČR), 2007
Kalendář 2008 – Saudek.com, Praha (ČR), 2007
Kalendář 2008 – BB ART, Praha (ČR), 2007
„Večery s fotografem“ – kniha, IDIF, Praha (ČR), 2007
„Akt – naučte se fotografovat kreativně“ – kniha, 
Zoner Press, Brno (ČR), 2007
Katalog „Múzy fotí múzu“ – Josef Louda, Praha (ČR), 2007
Katalog „Sára Saudková – fotografie“ – Galerie Hybernia, Praha (ČR), 2007
Magazín „Be Contemporary“ Nr. 2 (FR), 2008
Magazín „FOTOGRAFOS“, Athény (GR), 2009
Katalog „Vltavotýnské výtvarné dvorky“ (15. ročník) – 
Městská galerie Týn nad Vltavou (ČR), 2009
„The Mammoth Book of Gorgeous Guys“, – kniha, Robinson Publ., UK, 2011

Víla, 2007

Město, 2011

Ta
tr

a 
m

od
el

 19
35

, 2
00

7


