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Příloha č. 9: Hloubkový rozhovor s Markétou Luskačovou 

  

Můžete mi povědět o vašich cyklech Poutníci a Šumiac?  

 

Do roku 1963 se poutě konaly více méně tajně. Když jsem se s poutníky na mém 

prázdninovém putování po Slovensku v tom roce náhodně setkala, tehdy ještě bez 

fotoaparátu, působili jako zjevení. Bylo to první rok, kdy už neputovali tajně. Ve školním roce 

1963–64 jsem přerušila školu a do léta 1964, tedy do „poutní sezóny“ příštího roku, jsem si 

vydělala na fotoaparát. 

V noci jsem vykládala a překládala balíky z náklaďáku do vagonu a opačně na poště hlavního 

nádraží. Také jsem sehnala práci na hlídání archeologických vykopávek v Jindřišské ulici. Při 

práci na metru se tam našlo hodně středověkých předmětů. Ve dne tam chodili hlídat kopáče 

zaměstnanci archeologického muzea, ale v noci se jim nechtělo, tak mě zaměstnali na noční 

hlídání vykopávek. Bylo to velmi romantické, ale únavné. Za mého působení se našlo ve 

výkopech víc předmětů v noci, než se našlo ve dne, kopáči mi chtěli dělat radost. 

 

Četla jsem o vaší práci na poště, ale o hlídání vykopávek v Jindřišské jsem nevěděla… 

 

Já jsem už totiž na ty vykopávky zapomenula. Vzpomněla jsem si na to, když jsem byla 

naposledy v Praze a šla jsem po Jindřišské ulici. Ta pošta, to byla dřina, byly to dvanáctky, ale 

ty vykopávky, to byla poezie. Já jsem nekopala, jen hlídala ty kopáče. A oni byli na mne moc 

hodní, táhla jsem to s nimi do půlnoci a po půlnoční přestávce mi udělali hnízdo z nějakých 

svých bund a kabátů v místnosti, kde svačili a kde byla elektrická kamínka, a řekli, že oni v té 

zimě musí být vzhůru a venku, ale já ne, takže jen ať si pospím. A když jsem se k ránu 

probudila, tak jsem to své hnízdo měla obložené středověkými střepinami a různými nálezy. 

A ti zaměstnanci muzea, když mne pak přišli později ráno vystřídat, tak nemohli pochopit, jak 

to, že v noci je víc nálezů než během dne. 

 

Jak vás mezi sebe přijímali obyvatelé vesniček, ve kterých jste fotografovala zmíněné 

cykly? Podřizovala jste se jejich stylu života, abyste s nimi splynula? A pokud ne, 

nevadilo jim to zpočátku (pokud jste například nosila kalhoty)? Trvalo dlouho, než jste 

si získala jejich důvěru?  

 



V létě 1964 jsem poprvé fotografovala v Levoči. Samozřejmě jsem působila podivně, ale 

velice brzy, po několika hodinách, byla nedůvěra poutníků vystřídána přátelstvím, které  

v některých případech trvá dodnes. Ptáte se na kalhoty, v tom roce už se mezi 

mladými děvčaty kalhoty nosily, ale v džínech, v teniskách a triku, jsem nevypadala jako 

místní a na začátku jsem ani nemluvila slovensky. 

Poutníci i Šumiacané brzy pochopili, v jaké úctě jsem je měla a jaké úsilí mě to fotografování 

stálo. I to, že jsem do fotografování dávala sebe celou. A byli na mne moc hodní, i jíst mi 

dávali, utratila jsem totiž všechny peníze na filmy. 

V Šumiaci jsem s Katarinou Fujkovou, u které jsem bydlela, chodila každé ráno do kostela. 

Kdosi z přátel, když procházel mé fotografie ze Šumiace, si všiml, že mám málo fotografií 

práce na poli. To bylo tím, že jsem nefotografovala, ale pomáhala. Šumiac je obklopen 

horami, a přivézt seno do stodoly suché bylo unikum. A jak bych mohla fotografovat, když se 

schylovalo k bouřce? Hrabala jsem a nakládala na valník. 

Jezdila jsem z Prahy stopem, vyjížděla jsem z Prahy ve čtvrtek ve 4 ráno a do Popradu jsem 

dojela tak v devět večer. Většina těch, kteří mě vzali, byli šoféři náklaďáků. Soukromých aut 

tolik ještě nebylo, a byla-li, byla plná. Za tu cestu jsem vystupovala a nastupovala někdy  

i dvacetkrát. Další den jsem z Popradu dojela nebo došla s batohem a se spacákem na často 

odlehlá poutní místa v horách.  

Fotografovala jsem v pátek k večeru, v sobotu a v neděli dopoledne. Odpoledne jsem už zas 

stopovala do Prahy. Dojela jsem obyčejně až večer v pondělí. V úterý a ve středu jsem 

vyvolávala v koupelně filmy a dělala fotografie pro poutníky. A ve čtvrtek jsem už zase byla 

na konečné ve 4 ráno.  

Poutě byly v létě. Když jsem ale začala fotografovat v Šumiaci, tak jsem takhle jezdila celý 

rok, v zimě to stopování  bylo tuhé. Tu důvěru jsem si musela zasloužit, nepřišla sama. 

 

Vaše nasazení pro fotografování tak náročného souboru z hlediska všech těch „obětí“ 

nejde neobdivovat… 

 

Pozor, necítila jsem to jako oběť, ani to stopování. To teprve mnohem později jsem si 

uvědomila, že to byl záhul. Upřímně, ono to celé moje fotografování byl záhul, ale neměnila 

bych. 

 

Zmiňovala jste paní Katarinu Fujkovou. Nefotografovala ji i Dagmar Hochová 

v souboru Tetuška? 



 

Katarinu Fujkovou jsem potkala v roce 1966 na Levočské pouti. Tehdy jsem začala přemýšlet 

o souboru  fotografií o slovenské horské vesnici. Objížděla jsem různé horské vesnice, ze 

kterých přicházely výrazné skupiny poutníků. Byla jsem asi v deseti různých vesnicích, kde se 

ještě hospodařilo soukromě. Šlo mi o to, zaznamenat  tradiční způsob života zemědělců, 

sepětí s ročními obdobími, křesťansko-rolnickou kulturu, která  by kolektivizací vzala za své. 

Například v Liptovské Tepličce, aniž jsem věděla, že tam fotografuje Martin Martinček. 

Zpětně jsem ráda, že jsem se do Tepličky nezamilovala, je to jen na druhé straně Nízkých 

Tater. 

Do každé z vesnic jsem byla pozvána  nějakým poutníkem nebo poutnicí. Do Šumiace jsem 

byla pozvána hned třemi: Katarinou Fujkovou, Elenou Michalkovou, paní Teplickou, zvanou 

Muchyňa. Když jsem dostopovala do Červené Skály, schylovalo se k večeru, tak jsem raději 

dojela poslední kus cesty do Šumiace autobusem, abych nepřišla na noc. Při vystupování  

z autobusu jsem se ptala šoféra, na kterou z těch tří adres bych měla jít. Řekl mi: „Jdete ke 

Kátě, ta dá nocleh každému, i dráteníkovi." Tak jsem se vydala ke Katarine Fujkove. Ten 

večer jsem si uvědomila, že jsem tu svou vesnici našla. 

S Katarinou Fujkovou mne spojovalo hluboké přátelství, trvající do konce jejího života. Když 

v roce 1996 umírala, vzkázala mi po příbuzných do Londýna, že by mě ještě naposledy ráda 

viděla. Přijela jsem z Londýna, bydlela jsem u jejích příbuzných a každý den jsem jezdila do 

Března do nemocnice. V roce 1980 jsem vzala do Šumiace Dášu Hochovou a ta hned 

promptně udělala soubor „Tetuška se obléká“. 

 

Také jste zmiňovala, že když se ve vesnici schylovalo k bouřce, raději jste pomáhala 

s prací na poli, než abyste fotila. Myslíte, že by se v tom dal najít rozdíl mezi 

reportérským a dokumentaristickým přístupem? Že reportér by například z časových 

důvodů raději fotografoval? 

 

Já se nepovažuji za dokumentární, ani za reportážní fotografku. Je to klasifikace, která mi 

nesedí. Považuji se za fotografku. Ten vámi popsaný rozdíl je schematický. 

  

Měla jste předem inspiraci v někom, kdo pracoval na podobném tématu? 

Než jsem se pustila do vydělávání na fotoaparát, chodila jsem každou volnou chvíli do čítárny 

UMPRUM muzea a půjčovala jsem si knížky a časopisy o fotografii. Některé byly jen v jedné 

kopii a mohly se číst jen v čítárně. Studovala jsem si možnosti fotografie, takže jsem třeba 



věděla o studii Španělské vesnice Američana  Eugena Smithe, věděla jsem o práci Americké 

FSA, o Dorothy Lange, věděla jsem o Louisi Hineovi, Jaacobu Riisovi, věděla jsem dobře  

o Magnistech.  

Začala jsem chodit za Josefem Sudkem. V té době jsem se také náhodou seznámila  

s Josefem Koudelkou, muselo to být v době, kdy už jsem měla chuť zkusit si fotografovat. 

Josef mi byl představený jako inženýr, který pracuje na letišti a také fotografuje. Tak jsem 

ho poprosila, aby mne naučil fotografovat. Byl hlubokomyslný a říkal, že mě to naučit 

nemůže, „že člověk buď vidí, nebo nevidí“. Uklidnila jsem ho s tím, že nechci, aby mě učil 

vidět, ale exponovat. Dodnes mám schovaný malý papírek, na kterém mám od něj napsané 

nastavení exposice: čas a clony při různých světelných podmínkách. Tak začalo naše 

přátelství. On v té době byl členem klubu amatérů fotografů na letišti. 

   

Máte pocit, že je mezi cykly Poutníci a Šumiac formálně nějaký rozdíl? Připadají mi, 

jako by nějak patřily do sebe – jako by Šumiac určitým způsobem doplňoval výpověď  

o Poutnících tím, že ukazuje, jak se v takových horských vesničkách žije… 

 

Souhlasím s vámi, mezi Poutníky a souborem Šumiac není formálně velký rozdíl,  

v obou případech jsem si dávala velkou práci s formou. Ostatně já si vždycky dávám, 

poněvadž jen formálně silné fotografie jsou zapamatovatelné, a o to mi šlo.  

Ostatně oba soubory byly dělány přibližně ve stejnou dobu: Poutníci 1964–71, Šumiac  

1967–74. Šumiac měl být jakýsi druhý díl Poutníků, měl ukázat každodenní život poutníků  

a jeho sepětí s obřadem poutí. Se Šumiacany jsem se seznámila na Levočské pouti. 

 

Má pro vás nějaká fotografie z obou souborů zvláštní hodnotu? Nebo jednotlivým 

snímkům nepřikládáte tak velkou hodnotu jako kompletnímu cyklu? 

 

S každou jednotlivou fotografií z obou souborů jsem si dala velkou práci. Každá je pro mne 

důležitá. I ten celek. Dala jsem do těch dvou souborů ze sebe všechno, co jsem měla. 

 

Při prohlížení fotografií irských poutníků mi připadalo, že vám osobně byli tito lidé  

o trochu vzdálenější, že tam není tolik té důvěrné blízkosti, jako je ve slovenských 

souborech… Je to jen můj pocit, nebo to tak skutečně bylo, a bylo to způsobené 

například kratší dobou, kterou jste s nimi mohla strávit, či jazykovou bariérou?  

 



To máte pravdu, že mi byli irští poutnici vzdálenější než slovenští. Ale na druhé straně  

z lidí v Irsku i v Anglii mi ti irští poutníci byli jaksi, a pochopitelně, nejbližší. 

Mnohem později, poté, co moje fotografie byly v roce 1984 otištěny v časopisu Creative 

Camera, se mě nějaký irský fotograf ptal, kolikrát jsem byla na Hoře sv. Patricka. Říkal mi, že 

on tam poté, co viděl moje fotografie, jel třikrát, a nepovedla se mu ani jedna fotografie. 

Styděla jsem se mu říct, že jsem tam byla jenom jednou. Těch několik fotografií je 

nafotografovaných během jedné cesty, necelých dvou dnů.  

O dvacet let později jsem zlezla sv. Patricka znovu. Ta hora byla mnohem vyšší  

a strmější, než tomu bylo v roce 1972. Nikdy jsem ty fotografie z r. 1992 ani nenazvětšovala. 

 

Mám pocit, že určitým pojítkem mezi všemi vašimi soubory je hledání různých forem 

lidské pospolitosti. Tady ve Spitalfields mi ale fotografovaní často připadají osamělí, 

zabraní ve vlastních světech… 

 

Na trh Brick Lane ve čtvrti Spitalfields chodím fotografovat po celou dobu, co žiji  

v Anglii. Je to téma osamělosti i pospolitosti. Mojí i těch lidí, které fotografuji. 

 

Jak vás napadlo fotografovat právě pláže Severovýchodní Anglie? Působí na mě jako 

takový malý levný kousek štěstí pro střední třídu. 

 

To byla zakázka od Side galerie v Newcastlu v severovýchodní Anglii. Side pozvala několik 

fotografů z jiných zemí, kteří v té části Anglie v létě fotografovali, a později fotografie 

vystavili v Side galerii. To léto tam fotografovala Finka Sirkka Liisa Kontinnen, z Francie  

H. C. Bresson a jeho žena Martine Franck, z Ameriky Paul Caponigro a také mě tam pozvali. 

Protože to byla nejindustriálnější část Anglie, Side chtěla, abych fotografovala něco ze života 

dělníků. Nemáte pravdu, že lidé na mých fotografiích jsou ze střední vrstvy. Střední vrstva ze 

severní Anglie jezdí na dovolenou do Itálie, Francie, Španělska atd. Počasí je tam i v létě 

studené a deštivé a také moře na severu je velice studené. K tamějšímu Severnímu moři chodí 

v létě dělnické rodiny a děti z nezaměstnaných rodin – lidé a rodiny, které nemají na to, 

někam jet. Měla jsem roční dítě, a téma chudých dětí a rodin bylo pro mne tehdy velmi  

akutní, naléhavé a aktuální. Fotografovala jsem tam pro Side v létě 1978, ale byla jsem tam už 

rok předtím na několik dnů. Věděla jsem, že to bylo téma, které šlo zvládnout  

i s miminem. Každé ráno jsem pakovala vercajk, ale také pleny a lahve s mlékem. Večer  

jsem nakrmila a vykoupala dítě a teprve, když můj syn usnul, tak jsem vyvolávala filmy. 



 

Během fotografování pláží jste fotila i Dům pro týrané ženy, to mi připadá jako veliký 

rozdíl… 

 

Ty dva soubory nebyly fotografovány paralelně. V roce 1976 jsem se stala nominantkou 

Magna a oni tehdy navrhli, abych fotografovala v Chiswick Women's Aid. Pracovala jsem na 

tom tématu od září 1976 do května 1977. V červnu, než jsem odešla do porodnice, jsem 

soubor v sedmi exemplářích poslala do Pařížského Magna. Plánovali ho distribuovat do sedmi 

zemí, a já jsem doufala, že několik prvních měsíců budeme mít já a dítě z čeho být živi. Za 

těch devět měsíců, po které jsem fotografovala Chiswick Women´s Aid, vyrostly v Londýně 

další útulky pro ženy s dětmi, všechny byly plné. Žádný ale neměl program otevřených dveří, 

měly určitou kvótu, pro kterou byl dům připravený, a když bylo plno, dveře se zavřely. Jedině 

Chiswick Women´s Aid, ten azyl, ve kterém jsem fotografovala, ty ženské a děti neposílal 

pryč. V domě, který byl plánovaný a upravený pro 42 žen a dětí, jich někdy spal trojnásobek. 

Místo, aby dostaly další dům, tak během času, po který jsem fotografovala, byl s Erin Pizzey 

soud za nebezpečné přeplnění domu. Fotografovala jsem, jaké to bylo, když sto dvacet žen  

a dětí žilo v domě pro čtyřicet. Chtěla jsem ukázat, mimo jiné, jak nesmyslný byl ten soud, ale 

jak mi později napsal Magnum, vyšlo to z módy, a nikdo už to nechtěl tisknout. Soubor tak 

nakonec otisknul jen jeden malý feministický časopis v Kalifornii. Později ten soubor koupil 

do své sbírky The Art's Council of Great Britain. Já si ale představovala, že fotografiemi 

pomohu těm ženám s dětmi, nákup do sbírky umění byl téměř výsměch. 

 

Bylo náročnější získávat si důvěru tamějších žen? 

 

Poprvé jsem do toho domu přišla s redaktorkou velkého švýcarského ženského časopisu. Erin 

Pizzey, která dům vedla, si uvědomovala, že by reportáž mohla domu pomoci, takže byla 

vstřícná. Reportáž se povedla a dům dostal nějaké šeky. Takže když jsem tam přišla znovu  

a prosila je, jestli bych mohla pokračovat s fotografováním pro distribuci agentury Magnum, 

tak jsem byla přijata velmi vlídně. Byla jsem tehdy mladá těhotná cizinka žijící sama. Ty 

ženské mne měly vysloveně rády, a snažily se mi všelijakými radami pomoct. Byly za mnou  

i v porodnici. Nebyla to jen důvěra, s některými mne vázalo přátelství. Jezdila jsem do domu 

skoro každý den jako do práce. Bylo domluveno, že v Británii budou jejich fotografie otištěné 

ne dříve než za deset let. Dodržela jsem to, fotografie byly zde poprvé publikované až v roce  

1998, po 21 letech v katalogu výstavy o dětech. Bohužel, s tou pomocí to podruhé už tak 



nevyšlo, nepomohla jsem ani těm ženským, ani sobě. Teprve o řadu let později byl ten soubor 

zakoupený do sbírky The Arts Councilu, což je něco jako zdejší ministerstvo pro umění. 

 

Dětí jste si ve svých fotografiích všímala už od prvního souboru, ale vzrostla pro vás 

váha tohoto tématu po narození vašeho syna? 

 

Výstava o dětech se jmenovala „Unknown Remembered". Chtěla jsem původně, aby se 

jmenovala „O dětech“, ale Galerie Stills v Sydney, pro kterou jsem výstavu připravovala, 

chtěla jiný název, tak jsem přišla s citátem básně z T. S. Eliota Little Gidding z páté časti:  

„We shall not cease from exploration 

And the end of all exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time 

Through the UNKNOWN REMEMEBERED gate 

When the last of the earth left to discover 

Is that which was the beginning; 

At the source of the longest river 

The voice of the hidden waterfall 

And the children in the apple tree 

Not known, because not looked for, 

But heard, half heard in stillness 

Between two waves of the sea.“ 

Ten název se galerii líbil, a tenhle kus básně byl také jakési motto výstavy. Poté, co se výstava 

dostala také do Prahy, se Dagmar Hochová ptala Anny Fárové, jaký je rozdíl mezi mými  

a jejími fotografiemi dětí. Anna Fárová Dáše odpověděla: „Ty fotografuješ děti, Markéta 

fotografuje o dětech.“ Když mi to Dáša řekla, napsala jsem tehdy Anně Fárové, že se má 

výstava měla původně jmenovat „O dětech“. 

Máte pravdu, že po narození mého syna téma dětí nabylo na naléhavosti. Ale už ta 

předcházející témata byla o dětech. Na těch fotografiích ze severních pláží je sotva nějaká, na 

které nejsou děti, a také to téma bitých žen bylo především o jejich dětech. 

 

Proč jste si vybrala právě médium fotografie? Je to například proto, že chcete 

zmrazovat nějaké okamžiky a události, aby tak úplně nezmizely, nebo třeba proto, že 

chcete ukazovat něco zajímavého? 



 

Zmrazovat? To je odporná představa. Ukazovat něco zajímavého? Zajímavého pro koho?  

A pro koho ne? Já prostě fotografuji. 

 

Řekla jste mi, že se vidíte jako fotografku obecně, bez škatulkování. Jak vnímáte to, že 

vás většina odborných publikací řadí do proudu sociologicky zaměřených 

dokumentaristů?  

 

Odborné publikace mne až tolik nezajímají, teoretici mají tendenci klasifikovat. 

 

Vymezovala jste se proti podobnému škatulkování vždycky, nebo až s přibývajícími 

zkušenostmi? Připadá mi, že Poutníci a Šumiac jsou určitým sociologickým zájmem 

přece jen ovlivněni. 

 

Poutníky a také Šumiac jsem fotografovala v době, kdy jsem byla studentka sociologie 

kultury. Tehdy jsem ještě snila o tom, že budu dělat sociologii fotoaparátem. To mne později 

přešlo. 

 

Četla jsem, že během pobytu ve Švýcarsku jste pracovala pro několik švýcarských 

časopisů (například Tagesanzieger) a později pro agenturu Magnum. Jaká to byla 

práce? Jaký (pokud vůbec nějaký) vnímáte rozdíl mezi fotoreportérskou prací  

a dokumentem? 

 

Časopis Tagesanzeiger byl výborný v tom, že otiskoval fotografie, které jsem dělala pro sebe: 

pouliční muzikanty, bezdomovce, lidi na plážích v Severovýchodní Anglii etc. Pokud jsem od 

nich dostala zakázky, tak to se většinou muselo udělat rychleji než témata, na kterých jsem 

pracovala sama a ukázala je  Tagesanziegeru, až když byla hotová. Mnohem později jsem se 

dozvěděla, že studenti novinářství v Curychu si prý čísla Tagesanziegeru s mými fotografiemi 

věšeli na koleji na zeď v jejich pokojích.  

Byly to reportáže? Byl to dokument? Byly to fotografie. Nejlepší reportáže Magnistů či 

reportérů Timesu také vznikaly dlouho… 

V Tagesanzeigeru viděl moje fotografie švýcarský fotograf René Burri, Magnista, který také 

pracoval pro Tagesanzieger. Na jejich základě mne nominoval do agentury Magnum.  

 



Připadá mi, že váš fotografický styl se od prvních fotografií změnil jen velmi málo… 

 

Že se můj styl změnil velmi málo? Co je to styl? Dávám si s formou velkou práci, je pro mne 

velmi důležitá. 

 

V pozdějších cyklech občas využíváte barvu. Jaký k ní máte vztah? 

 

Udělat dobrou barevnou fotografii je velmi těžké, těžší než černobílou. Barva může být 

integrální součástí sdělení. Ráda bych věřila, že je tomu tak v mém souboru o roztockém 

masopustu. 

 

Četla jsem v jednom článku v Mladé frontě, že svůj fotoaparát nosíte v nákupní tašce, 

abyste zbytečně nepoutala pozornost… 

 

Svoji Leicu nosím v tašce udělané na míru, a to tak, aby se do  ní vešla  profesionální 

fotografická brašna. K té kamufláži jsem se rozhodla poté, co mi byla z ramene strhnuta 

fotografická brašna, a přišla jsem o všechen vercajk, s výjimkou Leicy, kterou jsem 

měla zavěšenou na krku. 

 

Fotografujete nějaký soubor i v současnosti? Zdá se, že na všech vašich fotografiích jsou 

lidé, je to opravdu tak? 

 

V současnosti? Stale ještě fotografuji v Čechách  masopusty a jiná témata, o kterých mluvit 

nechci. V Londýně  stále chodím fotografovat trhy na „East Endu“. Jsou to stále fotografie 

lidí, i když v posledních letech také fotografuji jakási zátiší, ale nearanžuji, nalézám je, a také 

to je o lidech, o tom bych nerada mluvila, protože to je rozpracované téma. 

 


