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Na focení mám nejraději cestování časem…
Daniel Tintěra žije v Boskovicích a fotografování je jeho velkým koníčkem. 
Daniela jsem oslovila, aby našim čtenářům nastínil, co ho zajímá a baví.  

	 Můžete	se	nám	představit?
	 Jmenuji	 se	 Daniel	 Tintěra,	 pracuji	
jako	pedagog	a	specialista	v	oblasti	IT	
na	základní	škole.	Ve	volném	čase	čtu,	
cestuji,	sleduji	filmy	a	hlavně	fotím.
	 Co	vás	k	fotografování	přivedlo?
	 Focení	jsem	nepřikládal	dlouho	vý-
znam	a	bral	ho	okrajově.	Vše	se	změni-
lo	až	před	 třemi	 roky,	kdy	 jsem	začal	
často	vyjíždět	do	zahraničí	a	na	doku-
mentování	cest	jsem	chtěl	kvalitní	foto-
aparát.	Líbil	se	mi	prémiový	kompakt	
od	 firmy	Fuji,	který	 i	přes	svoje	malé	

rozměry	a	pevný	objektiv	nabízí	
široké	 možnosti	 využití.	 Navíc	
díky	jeho	nízké	hmotnosti	a	de-
signu	skvěle	padne	do	rukou.
	 Jaký	žánr	fotíte	nejraději?
	 Jako	 řada	 začínajících	 foto-
grafů	jsem	procházel	obdobím,	
kdy	jsem	fotil	směsku	žánrů	od	
krajin	přes	 rodinné	momentky	
až	po	architekturu.	Po	získání	
pokročilých	 znalostí	 jsem	 se	
zpočátku	nejvíce	shlédnul	v	po-
uliční	 fotografii,	 což	 je	 doku-
mentaristika	 zachycující	 lidi		
a	 jiné	 objekty	 v	 nearanžova-
ných	 situacích	 veřejných	 pro-
stor.	 Zde	 jsem	 si	 velmi	 rychle	
osvojil	 řadu	 nových	 technik,	

Daniel Tintěra se svým fotoaparátem

Dělostřelec z Bílé hory (fotografie taktéž schválená na 1X z rekonstrukce Bitvy 
na Bílé hoře, která se konala v Praze roku 2020)

Agent Agnes (první fotografie schválená a oceněná kurátory na 1X galerii, 
viz rozhovor)

ky.	 Vítězové	 byli	 vyhlášeni	 ve	 třech	
kategoriích	porotou	sestavenou	z	od-
borníků.	Cílem	bylo	vydání	kalendá-
ře	 na	 rok	 2022,	 kde	 má	 každý	 foto-
graf,	 bez	 ohledu	 na	 umístění,	 svoje	
dílo	 zviditelněné.	 Organizátorům	 se	
tímto	povedl	unikátní	počin,	kterým	
motivovali	řadu	fotografů	v	jejich	práci	
a	zároveň	dali	možnost	ukázat	město	
v	jeho	rozmanitých	podobách.	Radost	
mám	nejen	z	toho,	že	jsem	se	v	jedné	
z	 kategorií	 umístil	 na	 1.	 místě	 a	 do	
kalendáře	mi	byly	vloženy	všechny	4	
zaslané	snímky,	ale	také	z	faktu,	jak	
se	publikace	těší	velké	prodejnosti.
	 Vím,	 že	 se	 Vám	 podařil	 i	 jiný	 velký	
úspěch.	 Můžete	 ho	 našim	 čtenářům		
přiblížit?
	 Po	určité	době	jsem	si	uvědomil,	že	
chci	svoje	fotografické	dovednosti	po-
sunout	dál	 a	 rozhodl	 se	pro	vytvoření	
portrétů	irské	agentky	zasazené	do	pro-
středí	Německa	ke	konci	2.	světové	vál-
ky.	Od	začátku	jsem	měl	velmi	speci-
fické	 požadavky.	 Jako	 prostředí	 jsem	
zvolil	 malebnou	 vísku	 Semmering		
v	 Rakousku,	 která	 je	 typická	 staroby-	
lou	architekturou	a	železniční	tratí	čás-
tečně	 zasazené	 do	 horského	 masívu.	
Dívka,	 kterou	 jsem	 oslovil,	 musela		
splňovat	 fyzické	 atributy	 severského	
typu,	aby	dílo	působilo	autenticky.	Do-
bový	 musel	 být	 i	 kostým	 včetně	 líče-	
ní.	Samotné	fotografování	probíhalo	za	

náročného	počasí	během	jediného	od-	
poledne,	 navíc	 bez	 světelné	 techniky		
a	asistentů.	I	přes	tyto	nelehké	podmín-
ky	byly	výsledkem	umělecké	portréty,	
které	 publikovali	 a	 ocenili	 kurátoři		
z	1X	–	jedné	z	nejprestižnějších	světo-
vých	virtuálních	galerií.	Postupem	ča-	
su	mi	 byly	 schváleny	 i	 další	 snímky		
z	 mého	 portfolia.	 V	 současnosti	 mám	
na	profilu	této	galerie	přes	20	fotografií	
a	věřím,	že	se	mi	časem	podaří	i	výsta-
va	mimo	online	svět.
	 Máte	nějaké	plány	do	budoucna?
	 Na	 focení	mě	 již	dlouho	 fascinuje	
myšlenka	přesunout	se	v	čase	a	díky	
dnešním	technologickým	možnostem	
je	možné	 toho	docílit.	Rozhodl	 jsem	
tedy	 zúročit	 všechny	 nabyté	 schop-
nosti	a	zorganizovat	projekt,	který	by	
měl	 přiblížit	 osud	 členky	 3.	 odboje		
v	drsných	časech	naší	země	po	komu-
nistickém	 převratu	 roku	 1948.	 Bude	
se	 jednat	o	narativní	portréty	v	kon-
textu	 s	 prostředím	 této	 historické		
éry	 s	 využitím	 filmařských	 technik	
noirových	 thrillerů	 hollywoodských	
studií	 40.	 a	 50.	 let.	 Na	 fotografie,		
které	budou	přístupné	na	internetu,	se	
můžete	těšit	na	jaře	tohoto	roku.
	 Danieli,	děkuji	za	zajímavý	rozho-
vor	 a	 přeji	 Vám,	 aby	 se	 každá	 Vaše	
fotografie	podařila	na	výbornou!	
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které	používám	dodnes.	Nicméně	již	
delší	 dobu	 je	 mi	 nejbližší	 narativní	
fotografie	–	žánr	vycházející	z	filmo-
vého	způsobu	vizuální	 řeči,	kterému	
se	chci	věnovat	i	v	budoucnu.
	 Všimla	jsem	si	Vašich	fotografií	v	ka-
lendáři	města	Boskovice	pro	rok	2022…
	 V	létě	minulého	roku	byla	vyhláše-
na	 fotografická	soutěž	„Jak	 já	vidím	
Boskovice“.	Zúčastnit	se	mohl	každý,	
kdo	zachytil	toto	město	a	už	fotoapa-
rátem	nebo	mobilním	telefonem.	Při-
spělo	celkem	45	autorů	se	175	sním-
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