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„To obrovské město je mi sympatické svou živelností, nespočtem kontrastů a tisíci možností, jak zobrazit městskou krajinu
kolem. Ale teprve při pohledu z vrtulníku jsem si uvědomil, jak těsně sousedí nejbohatší ulice s postranními uličkami,
v nichž se cítíš jak na návsi s vodojemem. V New Yorku denně zažíváš i bezprostřední střety různých kultur. Byl jsem
tam v okamžiku, kdy opilý černý taxikář srazil na křižovatce židovské dítě, které ovšem nemělo v jízdní dráze co pohle-
dávat. Přesto vzápětí vypukla bitka, v níž došlo i na zápalné láhve.“ 

PUTOVÁNÍ PETRA NAŠICE

Zrcadlení na fasádách newyorských mrakodrapů začal Petr Našic fotografovat už během své divadelní stáže
na Broadwayi v prvé půlce 90. let. Později shledal, že podobné snímky se nikde nevyskytují:  jeho prvotní vjem byl zřejmě
originálnější, než sám tušil. „Od té doby jsem se k nápadu vracel, kdykoli jsem do New Yorku zavítal,“ vypráví fotograf.
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snímky z přípravy filmu pak ležely dalších patnáct roků v šuplíku, než se dočkaly první veřejné výstavy. To jsme ale
v Našicově biografii přeskočili pár důležitých kapitol.     

Dříve než vystudoval produkci na DAMU, živil se po dva šťastné roky jako kulisák v Divadle Na Vinohradech.
Právě tam vzniklo výjimečné přátelství začínajícího fotografa s hercem Vlastimilem Brodským, později zúročené v knize,
kterou Našic prostě nazval Bróďa. „Vodíval jsem k němu dokonce i nové přítelkyně k jakési odborné kolaudaci. Kdykoli
začal Vlastimil Brodský před slečnou předstírat hluchotu, věděl jsem, že jsem šlápl vedle,“ vzpomíná Našic.

Vysoce výtvarné portréty velkoměst (New York, Londýn, Paříž) představují v Našicově dosavadní tvorbě nepře-
hlédnutelnou odbočku, protože je v nich záměrně potlačen lidský protagonista: ať v dobrém, či ve zlém, tady dominuje
architektura.

Petr Našic začal fotografovat v patnácti na otcově aparátu značky Wera. V osmnácti letech, vyzbrojen vlastní
Praktikou, mohl díky přímluvě architekta Josefa Svobody proniknout na pražské natáčení Formanova Amadea. Unikátní
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Nezapomenutelnou etapu jeho života představovaly opakované cesty s českými loutkáři do postižených oblastí
Srí Lanky a za obyvateli sirotčinců v Indii. Zblízka spatřil oběti tsunami a bezvýchodnou bídu Asie, tábory pro uprchlíky,
postižené děti. Později začal pochybovat o smyslu podobných akcí: „Ti lidé potřebují soustavnější pomoc. Obávám se,
že pár dětských představení jim žádný problém nevyřeší.“ Právě nad jeho reportážními snímky z Indie si však uvědomíte
ohromující „pistolnickou“ jistotu, s jakou záběr po záběru trefuje přesně vymezenou kompozici. Na rozdíl od divadelního

Od Vinohradského až po Laternu Magiku nafotil stovky divadelních inscenací, včetně několika ryze baletních.
„Měl jsem tu čest setkat se s primabalerínou English National  Ballet Dariou Klimentovou. Nějaký čas jsme si rozuměli
a dovolila mi, abych ji šest let fotil.“ Našice logicky přitahuje spolupráce s výraznými osobnostmi, ať už to byli třeba
Klaus Maria Brandauer, Charles Mackerras anebo doma Bolek Polívka. 
Prostřednictvím Jana Hřebejka navázal kontakt také s režisérem Kusturicou. „Když si Emir Kusturica prohlédl mé snímky,
řekl: ´Hele Ty, Čechu, zůstaň!´ Zůstal jsem tedy jako fotograf při natáčení jeho filmu Zavet.“
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„Jan Werich říkával, že slovo divadlo je odvozeno od slovesa  dívati se – a já si už ani nevzpomínám, kdy že
naposledy jsem se měl doma nač dívat. Na Broadwayi jsem měl možnost pracovat v produkci dvou desítek muzikálů
a pozorovat zrod nových představení ze zákulisí i z hlediště. Poznal jsem zcela odlišný způsob práce, založený na vzá-
jemném respektu a profesionalitě. Na malém rybníčku mě to prostě už nebaví, nechápu slabomyslné televizní seriály,
nechci se dívat na veřejné trapasy pseudohereckých rychlokvašek. Divadlo mě zkrátka zklamalo a zklamává.“

světa tu nemůže předem prostudovat scénu ani scénář: to, co zmáčknutí spouště povyšuje na tvůrčí proces, je výsledek
bezprostřední volby, schopnost předvídat pohyb a děj.

V posledních letech se Petr Našic už k divadelní fotografii nevrací.
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se potkáváme na každém kroku, stává se vlastně normou. Platí to koneckonců také o fotografii v různých strakatých
časopisech, s kterými se nedá ani zatopit v kamnech. Cvakajíce drahými digitálními přístroji, domnívají se mnozí autoři,
že činí umění. Nejhorší na tom ale je, že takto mizerně odvedené řemeslo poškozuje vkus generací.“     

Z hlediska Našicovy přirozené svobodomyslnosti představuje v jeho tvorbě překvapivý protipól práce na za-
kázku. Několik let působil jako fotograf pražského magistrátu, nyní je pro změnu „ve službách“ Prahy 1. 

Současně ale po léta vzniká jeho projekt věnovaný lidem, kteří ovládají stará řemesla: „Fotím třeba vitrážisty,
sklenáře i skláře, řezníka, zelináře, kováře, zvonaře nebo kominíky. Snažím se zachytit to, co mizí. Z našeho života se
vytrácí rukodělná práce, o řemesla není zájem a špatný zedník může být dnes šéfem stavební firmy. S neumětelstvím
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Konstatuje: „Nebaví mě chodit po parcích a fotit labutě nebo reklamy s nahými modelkami. Mám v krvi cesto-
vání, a přitom dobře vím, že můj pohled je omezený zorným polem cizince. Snažím se v každém městě hledat to, co je
na první pohled zdánlivě samozřejmé. Zároveň zkouším objevit, co mají vzdálené metropole společné, ať už to jsou
Londýn, Praha, Paříž nebo New York.“ 

Veskrze sympatická je fotografova osobní mrzutost, s níž reaguje na poměry v domácí kotlině. Jak jinak by měl
ostatně reagovat chlap, který v životních hodnotách staví nejvýše kamarádství a odpovědnost? Našice popouzí, že má-
lokdo v této zemi ještě bere vážně psanou smlouvu či fakturu, natož daný slib; že drtivá většina místních se spíše spol-
čuje, než přátelí, a že svědomitá práce je čím dál vzácnější. Podobně jako u velikána Cimrmana bývá tudíž i pro Našice
pobyt v milované vlasti záhy provázen pocitem klaustrofobie.
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Kdykoli začne Petr Našic plánovat novou zahraniční cestu, získají jeho oči snivý výraz medvěda, který myslí
na med. „Nedávno jsem se vrátil z Paříže, tak uvidíme, kam to bude příště. Možná do Tokia…“ 

LEON BERGER
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Nápad vyfotografovat newyorský „zrcadla“ a podívat se na tohle město z vrtulníku ve mně zrál dlouhý léta. V New Yorku
jsem byl mezitím několikrát, ale k tomuhle jsem se nikdy nedostal. Až během posledních Vánoc. Asi se muselo sejít víc
věcí dohromady: celková nasranost, deprese z blížícího se Štědrýho dne v Praze, představa kuchtění jedný porce kapra
s bramborovým salátem, ze který mi nebylo zrovna nejlíp, a chuť před vším utýct právě do Ameriky.
Do New Yorku, kterej byl druhou polovinu života domovem Jiřího Voskovce. Přesněji pak ostrov Manhattan, kterej prej
koupili holandský osadníci od indiánů za čtyřiadvacet dolarů, za něž by se dnes podle Voskovce nedala koupit ani parcelka
„zvíci dívčí dlaně“.
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Tak jako v Praze se podobný zrcadla nikde nafotit nedaj, tak i na Manhattanu stojej jen na pár čtverečních kilometrech.
Ne že by se člověk u toho nenachodil: stačí o pár chvil promeškat to správný světlo, a můžete jít dál a vrátit se druhej
den. Zabrat dá taky, když hledáte ten správnej úhel pro fotku – stačí krok navíc, a vidíte něco úplně jinýho.
A tak jsem chodil, fotil, vracel se, díval se pořád nahoru, občas jsem kvůli fotce vlez do křižovatky, a – hele – nikdo na
mě netroubil, nikdo mi nenadával, nikdo mě nezavraždil.
Nakonec jsem absolvoval i to focení z helikoptéry. Když jsme pak přistáli a já vystoupil, řek jsem si, že teď už se zas
můžu vrátit. Aspoň na chvíli… 
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