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AntonÍn KRAtoCHVÍL se narodil v  roce 1947 v  lovosicích, kde měl jeho otec fotoateliér. Později jeho 
rodina žila v Praze. v roce 1967 odešel do zahraničí. vystudoval akademii gerrita rietveltda v nizozemí. v ro-
ce 1972 odjel do spojených států amerických, kde fotografoval pro prestižní noviny a časopisy. 

v polovině sedmdesátých let se vydal do východního bloku a dvacet let zachycoval život za železnou opo-
nou (také v Československu) i život po jejím pádu. v prosinci 1997 o tom vydal knihu Broken Dream: twenty 
Years of war in eastern europe (rozbitý sen: 20 let války ve východní evropě). za podobiznu williama Dafoe 
dostal v roce 1997 první cenu world Press Photo v kategorii portrétů. v roce 2000 se stal zakládajícím členem 
agentury sedm (vii Photo agency). Jako žurnalista pracoval na místech válečných konfl iktů, zaznamenával 
i genocidu v zaire a rwandě, utečence v Bosně i v afghánistánu, oběti epidemie aiDs v zimbabwe a pašerá-
ky drog v guatemale. v roce 2002 získal cenu world Press Photo v kategorii Hlavní zprávy za snímek obchod-
níků s narkotiky ve vězení v Barmě. 

antonín kratochvíl se též systematicky věnoval mizející přírodě a kulturám. za jeden ze snímků – fotografi i 
konžské ženy prodávající maso ulovených zvířat – získal cenu world Press Photo v kategorii Příroda a životní 
prostředí. v roce 2005 vydal knihu vanishing (Mizející), zachycující ničení přírody, která obdržela v Usa titul 
nejlepší knihy roku v kategorii dokumentární fotografi e. 

17. října 2005 získal prestižní americkou cenu lucie award 2005 za fotožurnalistiku. cena je jakousi obdobou 
fi lmového oscara. Jeho práce byly vystavovány v Milánu, Mnichově, Praze, Houstonu, new Yorku, Perpig-
nanu a dalších městech. Jeho fotografi e najdete i ve sbírce „Bibliotheque nationale“ v Paříži nebo v Muzeu 
moderního umění v san franciscu. od roku 2011 žije s rodinou v České republice.

s antonínem kratochvílem 
jsem se poprvé viděla v ga-
lerii leica na vernisáži jeho 
aktuální výstavy Domovina. 
Řekla jsem si, že s ním nebu-
du komunikovat a rozhovor 
uděláme později. Měla jsem 
potřebu nejdřív ho vnímat 
přes energii.
Jak jsem tak sledovala to všechno, co z něj 
vyzařovalo, pochopila jsem, že jeho silné 
charizma obsahuje dvě základní esence – 
bohémskou, ve které najdete všechny roz-
koše a požitky světa, a sparťanskou, která je 
spojena se všemi syrovými tvářemi života… 
V  pražské Galerii Leica momentálně probíhá retro-
spektivní výstava vašich fotografi í pod názvem Do-
movina, součástí které je stejnojmenný dokumentár-
ní fi lm. Fotky i dokument jsem si prohlížela několikrát 
a zanechaly ve mně hluboký dojem. Zajímalo by mě, 
která část Domoviny je vašemu srdci nebližší? 

Je to kombinace.  když jsem odešel z  Českoslo-
venska, vůbec jsem nepomyslel na to, že mi má ze-
mě, domovina, v které jsem vyrůstal a v které celé 
mé rodině tak ubližovali, bude někdy chybět. v té 
době jsem byl naštvaný na to bezpráví, které se 

nám dělo a tak jsem necítil žádnou národní identi-
tu. Pamatuji se, jak jsem jednou ve vídni zahlédl sta-
řenku, nastupující do tramvaje a málem jsem se roz-
brečel, protože mi připomněla mou maminku. to 
jsou ty asociace, které si člověk nosí pořád s sebou.  

Takže ve vás podvědomě pulzovaly různé asociace, 
které vás vracely domů…

Já jsem se nechtěl vrátit. ale měl jsem silnou nos-
talgii, chyběly mi některé vůně a  jídlo. tak jsem 
se k tomu i přiznal. Měl jsem výstavu o Polsku na 
Madison avenue a  k  výstavě jsem napsal, že mi 
schází vůně podpaží a zelí. Myslel jsem to upřímně, 

SRDCEM FOTIT, 
SVOBODOU ŽÍT
a n t o n Í n  k r a t o c H v Í l

ale polská menšina žijící v americe to zřejmě ne-
pochopila. Řekli mi, abych už nefotil Polsko a vrátil 
se do Čech. 

A proč jste se tedy vrátil? 
Mě vlastně navrátila moje žena. Jednoho krásné-

ho dne jsem přišel domů a ona řekla: „Jedeme do 
Česka!“ všechno už bylo sbaleno a tak jsme šli. 

Děláte teď na něčem?
Právě teď jsem dokončil zakázku pro jeden ban-

kovní dům. Musím říct, že to byla dobrá práce. Dali 
mi téma a to ostatní nechali na mě.  

Jaký je váš vztah k reklamní fotografi i? 

když je v souladu s reportážní fotografi í, tak, jak 
tomu bylo i v tomto případě, to spojení je nádher-
né. v minulosti jsem několik let dělal na kampaních 
pro ray Ban. když jsem šel fotit do válkou zasažené-
ho Bejrútu a s řidičem jsme projížděli zpustošenou 
krajinou, na billboardech svítila má kampaň. Bylo 
to k neuvěření, mé plakáty na ray Ban ve válce…

Zřejmě nějaký symbol…
asi ano.    

Antonín Kratochvíl
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Pamatujete si své první fotograficky zpracované téma?
Bylo to v období mých studií na akademii v Ho-

landsku. Měl jsem si vybrat téma a  zpracovat ho 
v rámci studentských prací. nafotil jsem dům pro 
seniory v amsterdamu. Můj učitel zřejmě očekával 
něco jiného. když viděl mé fotky, zhroutil se z toho. 
Mě to však připadalo normální, protože jsem fotil 
to, co mi bylo blízké.   

Proč vás napadlo fotit právě seniory?
Má reportáž byla vždy sociální. Přišel jsem z  bí-

dy a lágrů. táhlo mě to k bezpráví, které jsem zažil 
a  navíc jsem byl mladým romantikem. a  proto 
jsem nikdy nevstoupil do komerce. 

Na sociální fotografii navazuje agentura Seven, kte-
rou jste zakládal společně s dalšími šesti fotografy… 

všichni jsme se potkali v  terénu, byli jsme jako 
„band of brothers“. znali jsme se a cítili jsme k sobě 
vzájemný respekt. všichni jsme byli z jiných agen-
tur, jako jsou Black star, Magnum nebo saba, které 
se začaly postupně slučovat. nechtěli jsme, aby se 
naše fotografie prodávaly například vedle fotogra-
fií talíře a tak jsme si založili vlastní agenturu. Bylo 
nás sedm: alexandra Boulat, ron Haviv, nick kni-
ght, christopher Morris, James nachtwey, John 
steinmeyer a já. Jim odešel a Bula bohužel zemřela. 
teď jsme nabrali nové lidi, abychom přežili. agen-
tury našeho druhu nepatří ke gigantům a  jsou 
vlastněny samotnými fotografy.  seven se trochu 
změnila, ale pořád funguje. Před nedávnem jsme 
připravovali reportáž o anglických gangsterech.  

To je zajímavé. Jak si vlastně vybíráte témata k focení? 
témata si z osmdesáti procent vybírám sám. vy-

brané téma pak prezentuji časopisům a  agentu-
rám, s kterými spolupracuji, a nakonec ho nafotím 
a zpracuji.      

Četla jsem, že jste se v  posledním období zabýval 
problematikou mizející přírody a kultur… 

na dané téma jsem vydal knihu vanishing, obsa-
hující šestnáct reportáží, na kterých jsem pracoval 
zhruba deset let. teď už se tím moc nezabývám.

A aktuální téma?
Jsem v procesu hledání. zajímají mě lidi a  jejich 

problémy. Právě teď se rozkoukávám a hledám, co 
by mě bavilo fotit.

Je těžké ho najít?
není. chci se vrátit do afganistanu, který bych rád 

dotáhnul do konce. z  této oblasti mám spoustu 
materiálů, našel jsem tam třetí dimenzi.

Afganistan patří k zemím se zvýšeným bezpečnost-
ním rizikem, kde se doporučuje mít ozbrojený dopro-
vod. Vůbec si neumím představit, co se ve Vás odehrá-
vá, když jste konfrontován se smrtí…  

snažím se to brát jako profesi. Už jsem tam byl, 
viděl to a  vím, jak se mám k  tomu postavit a  jak 
to všechno zpracovat. Měl jsem dobrou přípravu. 
Hodně jsem si vzal z toho, co jsem zažil v emigraci, 
ve vězení a v legiích. 

Jak jste se dostal k legiím?
z vězení. zavřeli mě jako ilegála, protože mě chytli 

bez pasu. vězení jsem zažil mnohokrát…
Tyto tvrdé zkoušky vás jistě dobře připravily také na 

konkurenci. Majitelka jedné známé galerie říkala, že 
jenom v New Yorku žije sedmdesát tisíc umělců, kteří 
čekají na svou příležitost. Jak se vám podařilo prorazit?

o těchto věcech nemůžete vůbec přemýšlet. Po-
kud by si měl člověk stále připomínat tato fakta, tak 
se nikam nedostane. Musíte zůstat naivní a otevře-
ní. Doufat, že to budete právě vy, kdo to dokáže. 
nejlepší je o tom vůbec nepřemýšlet a dělat si věci 
po svém. to ostatní přijde samo. 

Kdy jste měl pocit své první satisfakce? Kdy se vám 
začalo to všechno, co jste do focení investoval, vracet?

Já jsem o focení nikdy nepřemýšlel jako o investi-
ci. Já jsem to prostě žil. ale takový ten pocit satis-
fakce jsem měl, když konečně v americe pochopili, 
o  čem je má fotografie. Předtím jsem jenom sly-
šel, že má fotografie není americká, ale evropská. 
a hlavně ohromným handicapem bylo to, že ame-
ričané nevěděli nic o východní evropě. takže když 
jsem v  sedmdesátých letech začal fotit východní 
evropu, americké publikum nepochopilo, o  čem 
ta fotografie vlastně je. Mě to ale vůbec nevadilo. 
fotil jsem dál a stejně, protože jsem to tak cítil. Měl 
jsem takové to vnitřní nutkání dělat to právě takhle. 
ta skutečná satisfakce přišla se sametovou revolucí, 
která všechno změnila. západ měl najednou o vý-
chod zájem.

Takže jste byl takovým pionýrem, který do světa 
americké fotografie vnesl něco úplně jiného… 

když se po revoluci všechno otevřelo, najednou 
jsem byl jediný fotograf, který tomu všemu rozu-
mí. new York times mě začal posílat na sociální re-
portáže o východní evropě. Bylo to skvělé, protože 
mě toto téma zajímalo a chtěl jsem udělat knihu. 
Broken Dream nakonec vyšla. nad tím projektem 
jsem strávil deset let. nejdřív o  něj nikdo nestál. 
Dělal jsem ho jenom tak pro sebe. v časopisu jsem 
měl kamaráda, který mi dával pravidelně práci. 
všechny peníze, které jsem vydělal, jsem investoval 
do svých cest po východní evropě. Pak jsem získal 
nějaký grant, ale ze začátku jsem si všechno finan-
coval sám. takže jsem takový „hero“. 

Doposud jsme se bavili o reportážní fotografii. Vím, 
že fotíte také portréty. Děláte rozdíl mezi těmito dvěma 
disciplínami? 

všechno fotím stejně. 
Jakou značku fotoaparátu používáte? 

canon. fotím na digitál a  většinou používám 
dvaceti osmi milimetrový objektiv, což mi nikdo 
nevěří… 

Co děláte, když nefotíte? 
snažím se věnovat rodině. Můj prostřední syn mi 

vyčítá, že jsem tady pro něj nikdy nebyl. Byl jsem 
pořád na cestách a stále jsem pracoval. Má žena mi 
jednou zavolala a řekla mi: „antoníne, víš o tom, že 
jsme už spolu více než dvacet let a ve skutečnosti 
jsme společně strávili jenom tři roky?“ 

Muselo to být těžké. Kolik dnů v roce jste trávil na ces-
tách?

Byl jsem pryč osm měsíců. zhruba před pěti le-
ty jsem si začal více uvědomovat, že jako otec 
jsem nebyl vůbec funkční. ani teď se necítím plně 
funkční, ale jsem tady.

A  s  vámi již zmiňovaná Domovina a  ještě jedna 
výstava 4 x Kratochvíl v Malé galerii České spořitelny 
v Kladně. Koho vlastně napadlo udělat výstavu „všech 
fotících Kratochvílů“?  

Byl to nápad pana Hankeho, majitele Malé galerie.  
nejdřív viděl fotografie mého syna waynna a chtěl 
mu udělat autorskou výstavu. nakonec jsme udě-
lali výstavu čtyř kratochvílů: mého táty Jaroslava, 
mých synů Michaela a waynna a mě. 

Na webových stránkách jsem našla informaci, že dě-
láte také workshopy… 

s paní cibulkovou, Jiřím turkem a Janem Pohrib-
ným jsme založili sdružení south Moravia Pho-
toworkshop, které pořádá pravidelné workshopy. 
ten aktuální bude probíhat od třicátého červ-
na do pátého srpna v lednici. Pak mě v září čeká 
workshop v  indii. všechno se dá najít na mých 
stránkách www.antoninkratochvil.com.

Ne každý absolvent workshopu má na to „být dob-
rým fotografem“.  Zajímáte se o osudy svých studentů? 

za těch dvacet let, co učím, jsem pracoval s talen-
ty, kteří se uchytili v známých agenturách a vyhrá-
vají prestižní soutěže. Můj poslední student před 

nedávnem získal zlatou medaili the robert capa 
award za válečnou fotografii.  

Jaký je váš recept na dobrou fotografii? 
foťte vždy srdcem! Je jedno co fotíte, důležité je, 

jak to fotíte. Pamatuji se, jak jednou nějaký „foto-
graf“ z floridy reagoval na mou reportáž. z časo-
pisu vytrhnul stránku s mými fotografiemi a zaslal 
ji zpět do redakce s  negativní reakcí. redakce mi 
jeho dopis přeposlala a  já jsem se rozhodnul, že 
toho člověka navštívím a  budu ho konfrontovat. 
tak jsem to i udělal. najednou stojím před malým 
krámkem s nápisem svatební fotografie. vešel jsem 
dovnitř. za pultem stál malý, nevýrazný muž, na 
kterém bylo vidět, že není šťastný. Díval jsem se na 
něj, jak se potí nad svatebními fotografiemi a na-
jednou mi ho začalo být líto. Pochopil jsem, proč 
nenávidí fotografii a tak jsem bez slov odešel. Je-
mu totiž chyběla ta volnost a svoboda, kterou jsem 
měl já.

Text: Natalie A. Rollko. 
Snímky: Antonín Kratochvíl


