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Orgasmický portrét

Co je to „Orgasmický portrét“? Nabízelo by se říct, že to je
portrét ženy při orgasmu, ale není to moc triviální?

Je to ten důvod, proč tě fascinuje právě ženský orgasmus?
Ten základní důvod je, že pro mne jako pro muže je to
tajemství. Já ho nikdy nebudu mít.

Nejsi první. Stará řecká báje vypráví o slepém věštci, kterého
bohové odměnili tím, že mu splnili přání. Jeho přáním bylo
Je to žena zachycená při orgasmu, to bezesporu. Důležitější stát se na chvíli ženou. Po deseti dnech se vrátil do své
jsou spíš pohnutky, které mne k tomu vedly.
původní podoby s tím, že „rozkoš ženy je desetkrát větší“.
Na souboru obrazů jsi pracoval tři roky. Co tě u toho takovou Tak to je.
dobu udrželo?
Fotil jsi lidi při nějakém jiném stavu vytržení?
Pestrost. A tajemství, které jsem každým tím focením
rozkrýval.
Zkoumal jsem, jak moc se liší orgasmický výraz od výrazu
prožívané bolesti. Liší se, ale zdaleka ne tolik, aby to
Máš pocit, že jsi ho rozkryl, nebo zůstalo neodhaleno?
nezasvěcený pozorovatel dokázal odlišit.
Nabyl jsem jistého povědomí. Mne fascinovalo, zajímalo a Co křičí ženy při orgasmu? Diváci tvého díla vidí jen obraz,
vzrušovalo rozkrýt vrcholný projev toho intimního okamžiku ale ty jsi něco slyšel.
vzrušení. Okamžiku, ve kterém se ty dámy propadají do nějaké
jiné dimenze, která je neuchopitelná a tajemná a zaslouží si To je stejně pestré jako ty výrazy. Vzhledem k tomu, že jsem
moji pozornost.
fotil řadu párů a svých bývalých partnerek, tak vím, že se to
liší i tím, jestli má ta žena pocit, že to s někým sdílí, nebo ne. U
Kurátor Otto M. Urban o tvém díle napsal: „Významnou párového orgasmu je ten projev pestřejší.
roli u Jedináka hrají oči, ve kterých se zračí silné emoce,
okamžiky opravdovosti a otevřenosti.“ To mi připomnělo Když jsi tady zmínil párový orgasmus, určitě se tě lidé ptají,
jednoho mého milence. Byl posedlý tím, abych se na něj jak to vlastně fotíš. Možná si nedokážou představit, jak bys
dívala, když měl orgasmus. Říkal mi u toho, ať se mu dívám modelku do takové situace dostal?
do očí.
Ona se do ní dostane sama, většinou. Samozřejmě byly tady
Ten pokyn „Dívej se mi do očí!“ je vždycky projevem důvěry. modelky, které na sebe odmítaly sáhnout, orgasmus uměly
Absolutní důvěry, protože většina lidí má při orgasmu zavřené prožívat jenom v páru. Těm jsem musel asistovat. Většinou
oči.
jsou při focení orgasmy dosahovány masturbací. Můj úkol je
dostat modelky do takové pohody, aby se nestyděly, aby je to
Jak se projevují ženy při orgasmu?
bavilo, aby ta moje přítomnost tam byla přesně taková, jakou
si přejí.
Každá jinak. A to je na tom úžasné.
Od kdy jsi pozoroval ženy při orgasmu?

Co pomáhá přivést ženu k orgasmu?

Odjakživa. Ale do určité chvíle mi to nepřišlo jako výtvarný
námět. Proč jsem k tomu přistoupil, bylo na základě osobní
zkušenosti. Když mi bylo pětadvacet, měl jsem přítelkyni,
která se při orgasmu změnila v někoho úplně jiného. V
krásnou ženu, ale úplně jinou, než ve stavu netečném. S
nějakou ženou jdeš do postele a najednou jsi tam s jinou. Vy
ženy se dostáváte někam jinam.

Asi nejdůležitější je autenticky zastávat názor, že orgasmus je
v pořádku a každá žena má na něj právo. A že je to něco, co
tě zajímá.
Byla nějaká modelka, která se ti vryla do paměti?
Já si pamatuji všechny. Když se podívám na tu fotku, tak si to
vybavím.

Takže je to tvé osobní album, památníček?
To je špatně. Moje pohnutky přece nejdou k tomu, abych
sbíral motýly. Je to vědecko-umělecký projekt. Vědecký v
tom smyslu, že mne doopravdy autenticky zajímá prožitek
orgasmu. Zajímá mne změna fyziognomie. S tváří a s celým
tělem se dějí úžasné věci. Napínají se všechny možné skupiny
svalů, počínaje břichem přes zvýšenou frekvenci dechu,
srdečního pulzu, také krční a mimické svaly…
Takže pro studium aktu je to to pravé?
S aktem to nemá nic společného!
Ony nejsou nahé?
Akt jako disciplína čerpá z klidového stavu těla, kdežto
orgasmus je excitovaný stav. Projevy osobnosti při něm
vylouvají na povrch. Klidná žena je úplně jiná kapitola než
klidná žena, která se během sexu projeví jako dračice.

Přestože řada obrazů vyšla s chybou nebo nezřetelná?
Nebylo ti to líto?
Ty chyby odrážejí celkovou atmosféru i průběh každého
orgasmu. Orgasmus je sám o sobě jedinečný a přijde mi
devalvující fotit ho digitálem, kdy můžeš udělat sto fotek
a vybrat jednu. Já jsem potřeboval ten orgasmus pochopit,
nakoukat, a ne vybrat v počítači to nejefektnější. Takže jsem
v tom s modelkami jel na jedné vlně. Během našeho sezení
jsem mohl udělat jen jednu fotku. Udělat víc fotek není
technicky možné.
Jak říkal jeden pornoproducent: tuhle scénu můžeme sjet
jenom jednou.
My jsme měli těch možností více, ale během orgasmu jsem
mohl udělat jen jedinou fotku. Pak byla technická pauza, kdy
jsem šel připravit sklo, polít sklo a připravit se na focení.
Co se pak děje dál?

Fotil jsi také někoho s tělesnou vadou?

Vezmeš sklo, poliješ ho chemikálií, zcitlivíš a ještě za mokra
Setkal jsem se tady s dívkou, která je od narození slepá. Je vložíš do fotoaparátu a máš pět minut na to, abys tu fotku
pravda, že její orgasmický projev byl úplně jiný než u všech udělal.
ostatních. Většina žen se schoulí do sebe a soustředí se na svůj Co se stane po těch 5 minutách?
prožitek. Kdežto tahle nevidomá slečna tu rozkoš rozdávala
nazpět do světa tím, že mávala rukama a nohama. V podstatě Ta citlivá vrstva je tvořená éterem a alkoholem a nitrocelulozou.
se tím orgasmem rozdávala.
Když éter vyprchá, vrstva zatvrdne a už se do ní nedostane
vývojka. Příležitost se vypaří.
Do jakých věkových kategorií spadají modely tvých
orgasmických potrétů?
Stalo se ti někdy, že se příležitost vypařila?
Nejmladší slečně bylo 18 a nejstarší 75.

Párkrát ano… mnohokrát.

Existuje tam nějaký progres s věkem?

Vznikla tak i řada až abstraktních obrazů. Proč ses rozhodl
je ponechat v souboru?

Myslím, že je to velmi individuální. Na druhou stranu, nejstarší
účastnice mi ukázala něco, co jsem nikdy předtím neviděl. Protože odrážejí tu atmosféru a tu cestu k orgasmu, která
Ukázala mi, jak dokáže získat orgasmus, aniž by se sama sebe byla složitější. Z těch chyb, které jsou na sklech, se dá zpětně
dotkla, pomocí práce s dechem.
vyčíst, jestli v tom daném okamžiku byla ta žena dostatečně
v pohodě, aby ten orgasmus přišel relativně rychle, nebo zda
Jakou technikou jsou foceny „Orgasmické portréty“?
se nějak stresovala. Zda to pro ni není snadné.
Jedná se o mokrý koloidový proces neboli ambrotypii.
Co z nich ještě dokážeš vyčíst?
Proč ses rozhodl fotit orgasmy touhle technikou?
Protože jinou mi to nedává smysl.

Temperament. Někdy je orgasmický temperament v souladu
s klidovou osobností a někdy je v nečekaném rozporu. Teprve
při orgasmu se projeví, že ta žena je jiná, než se tváří. Přišla

osoba, která byla za běžných okolností velmi noblesní a v Překvapivě vstřícně. Nezaznamenal jsem žádný relevantní
momentu orgasmu z ní začala lítat sprostá slova…
názor, který by můj umělecký záměr zpochybňoval.
Kromě závistivců, kterým asi vadilo, že na to nepřišli sami.
Co všechno na tebe dámy křičely?
Nejnegativnější emoce, se kterou jsem se setkal, byla kupodivu
Většinou to nebyla slova, spíš klasické výkřiky, které by člověk nevěřícnost. Spoustě lidem přišlo neuvěřitelné, že bych tolik
čekal. Občas artikulovaly i nějaké jednoduché věty a slova, modelek do ateliéru dostal. Měli za to, že moje fotografie jsou
která… která k tomu nejspíš patří. Jedna volala maminku, jenom naaranžované. Myslím, že to něco vypovídá o digitální
fotografické době.
druhá křičela „fuck“.
Takže došlo i na Freuda.
Vidím tady jeden obraz, kde je tvář ženy celá poškrábaná.
To jste se poprali?

Koncept orgasmických portrétů není originální.
Zaznamenala jsem kampaň, kde někdo masturboval ženy
pod stolem a fotil je při čtení knihy, aby propagoval četbu.
V čem tedy spočívá jeho jedinečnost?

Některá focení pro mne byla vypjatější, takže jsem se
dopouštěl chyb. V tomhle případě mi to sklo spadlo z ruky,
která mě přestala poslouchat, protože ten projev byl natolik
intenzivní, že jsem se nedokázal koncentrovat. Já jsem se
udržel, ale neudržel jsem to sklo. Tak to zůstalo i na fotce.

Jedinečnost je v té fotografické metodě, která mi přijde jako
jediná smysluplná nebo dostatečně důstojná.

Poznávají se modelky, když jim jejich portréty ukážeš? Jak
reagují ženy, když jim je ukážeš? Chtějí to vůbec vidět?

V analogovém filmovém světě se fotily orgasmy. Ale to jsou
pořád metody, které přicházejí po ambrotypii. Umožnují to,
co se mi příčí, rozmnoženiny a retuše.

Je ti známo, že by existovaly nějaké orgasmické portréty
focené nejstaršími fotografickými procesy?

Většinou jsou velmi zvědavé a skoro vždycky jsou mile
O žádném orgasmu z této doby nevíš. Přesto se můžeme
překvapené.
domívat, že vznikly.
Domnívají se, že jsou u toho ošklivé?
Já myslím, že to není vyloučené. Skoro bych řekl, že někdo
Nejsou si jisté. Je to stav, při kterém se nekontrolují, a ta fotka musel mít stejnou myšlenku jako já, ale pohřbil je čas.
je zbaví pocitu nejistoty. Většinou jsou spokojené, že je to
takové, jak si představovaly. Že se nestalo nic, co by ten muž Doufám, že tvoje fotografie se dochovají na věčné časy.
neměl vidět.
Mají ten potenciál, když o ně noví majitelé budou pečovat
Přivedl tě ten projekt na nějakou další inspiraci? V čem
budeš chtít nyní pokračovat?

a nerozbijí je.

Ten proces mne přivedl k nápadu pokusit se u některých
modelek o studii průběhu jejich orgasmu a porovnání stavů
předtím a poté. Rád bych udělal triptychy, ve kterých bych
doplnil fázi předehry a dohry. Některé ženy mají tak nádherný
postorgasmický stav, že jim člověk závidí. Je tam nejenom
ten pocit uvolnění, který je totožný s mužem, ale je tam i
pocit skutečného štěstí. Že se dotkly něčeho, co muž nikdy
nepochopí.

Zatím není daná. Ty fotografe, které vznikly v roce 1851,
vypadají, jako kdybych je dělal včera já nebo jiný dnešní
fotograf. Mají potenciál vydržet věčně.

Ten soubor už byl jednou vystavený, když jsi byl v půlce.
Jak na to tehdy reagovala veřejnost?

Jakou mají ambrotypie životnost?

Takže je to i o zvěčnění okamžiku?
Ano.

Orgasmic Portrait

Is that why you are fascinated by female orgasm?
The most basic reasoning is that it remains a mystery for me
as a man. I will never experience it.

What is an Orgasmic Portrait? I would guess it captures a
person at the moment, but is that it?
You are apparently not the first one. An ancient Greek
legend tells about a blind soothsayer who was awarded
It is a woman captured at the height of pleasure, but I consider a wish by the gods. He then spent ten days as a woman
the „why“ all-important.
and came back to his male form proclaiming „a woman´s
You spent many years working on the Orgasmic Portrait pleasure is tenfold“.
series. What kept you hooked for so long?
It is.
Diversity. And the mystery I kept unveiling little by little.

Have you photographed women in other excited postures?

Do you feel you have cracked the code or does the mystery I was curious about how much an orgasmic face differ from
remain?
a face of pain. It differs, but not as much as to confuse a
I gained a certain limited knowledge. I have been fascinated, common observer.
intrigued and excited by the prospect of decoding the What do women scream while climaxing? You left only
manifestation of female orgasm. The moment in which they images behind, but surely the vocal part must have been
get lost in some other dimension. That is impossible to grasp. immersing.
It is utterly mysterious and commands my attention.
I found the vocal dimension as diverse as the visual
Curator Otto M. Urban wrote that „Eyes play an important experience. Since I photographed a number of my own exrole for Jedinak. They reflect intense emotions, transparency lovers and a number of couples, too, I realized that a woman
and truth.“ That reminds me of a past lover. He was obsessed gets more vocal when she feels there is someone to share her
about me watching him when he climaxed. He always told experience with.
me to look him in the eye.
You mention ex-lovers and couples. Excuse my curiosity,
The command „Look in my eyes“ is always an expression of how exactly did you get your models to climax then?
trust. Always. An utmost expression of trust because most
people close their eyes at climax.
With a vibrator. They reach orgasm on their own. Of course I
had models that refused to touch themselves, They only knew
How do women express themselves in orgasm?
how to climax with a partner. So I had to assist them. Most
women masturbate. My task is to make them feel comfortable
Very diverse and very beautiful.
enough to cast away shame, to make them enjoy the setting.
When did you first observe a woman climax?
My presence needs to be exactly the right scope.
Always. But I didn‘t see it as an art project. When I was 25,
a personal experience created the inspiration. Back then I
dated an older woman who transformed into somebody else
during orgasm. She morphed into a beautiful woman, but
an entirely different one than she was before. You go to bed
with one woman and then you find yourself with another.
You women enter some place else.

What helps to give a woman orgasm?
The most important thing is a firm authentic conviction that
she deserves one. That it is absolutely okay. You need to let
them feel you are genuinely interested.
Which model made a particular lasting impression on you?
I remember them all. When I look at the photo, I recall
everything.

So the collection serves as a diary?

Why did you choose it?

What else can you tell?

I am not a scalp collector. I consider Orgasmic Portraits a
scientific artistic project. Scientific in the sense that I am
genuinely interested in the physiognomy of it. You can study
all of the incredible things that happen to the human form at
the point of climax — muscle families stretch, upright from
the belly … there is the panting …tension in the throat …
mimic of muscles…

Because it is the only photographic process that makes sense
to me.

Her temperment. Sometimes the woman´s orgasmic
temperment lies in accordance with the daylight personality
and sometimes they are shockingly different. A refined
woman cums, and starts spewing foul words when she
climaxes.

So it is a study of the human form?
It has nothing to with the artistic nude.
I thought they were naked?
They are, but the artistic nude, or the study of human form
derives from the calm body form, whereas an orgasm is
a state of excitement. It is unnatural. I capture portraits. I
capture personality traits that suddenly surface. You have
a timid woman with a timid orgasm and a shy woman who
becomes a dragon.

Even though it ruined some plates? Did you mourn the
errors?
Those errors are meaningful. They capture the atmosphere
and the course of that particular climax. An orgasm is a
unique moment and it feels devaluating to use a digital
camera where you can make a hundred photos and then pick
one. I wanted to fathom their orgasmic experience, gain an
understanding, and not pick the most effective shot later at
the computer. I was aboard the same ship with my models.
The process allowed me to make only one plate per session.
As the porn producer said: we have only a single shot now.
We had several shots but I could take only one picture during
the orgasm. Then we had a technical break when I went to
prepare the glass plate, douse it and prepare the camera.
What happens next?

Have you photographed disadvantaged women?

You take the glass plate. You spill the chemical solution on
it. You make it photosensitive. Then you have 5 minutes to
make the photo.

I shot a girl who is blind from birth. Her orgasmic experience
was unlike anything I have previously seen. Most women
crouch and become introverted as they process the What happens after those five minutes?
experience. This one was wiggling arms and legs as if she
The photosensitive layer is made out of ether, alcohol and
wanted to give everything back to the world she never saw.
cellulose nitrate. When ether evaporates, it petrifies and
What age groups do your models fall into?
the developing bath won´t get to it. The opportunity has
vanished.
The youngest girl was 18. The oldest woman was 75.
Have you ever witnessed the window of opportunity
Have you observed any development that comes with age? closing?
I have seen that it is very individual. On the other hand, the A few times. Several times in fact.
eldest participant has shown me something I have never seen
before. She reached orgasm by tantric breathing. Without A number of enigmatic, abstract images were born. Why
touching herself.
did you decide to make them a part of the collection?
What is the photography technique used?
Wet collodion plate also known as ambrotype.

Because they capture the atmosphere and the course of action
that was more challenging for the model. The errors tell you
many things. They tell whether the woman felt comfortable
enough to climax relatively soon or whether she felt stressed.
They tell you it wasn´t easy for her.

What did they spout at you at the point of their climax?

The Orgasmic Portrait collection had a show in 2016 when
you completed the first third. How did the public react?
The reception has been surprisingly amicable. I haven´t
noted any criticism of my artistic device. The most negative
emotion I came across was disbelief, curiously. Some couldn´t
believe I got real women into my studio. They believed my
photos were staged.

The concept of orgasmic portraits is not new. What makes
It wasn´t words for the most part, rather the classic your collection unique?
exclamations you would expect. Sometimes they would
articulate simple words and sentences. One woman called for The technology used to produce them. It is the only one I
her mummy, another screamed „fuck!“.
consider meaningful.
So Freud has been right. I see an image here that is all
scratched. What happened, did you have a fight?

I wonder, have you seen any 19th century orgasmic
ambrotypes?

Some shoots have been too intense for me, so I made mistakes.
In this case I dropped the glass, because I lost control of my
hands. Her experience was so intense that I lost it. I did control
myself, I mean, but lost the glass. So it is inscribed in the final
photo.

I almost feel somebody must have had a similar inspiration
back then, but no images were found. They must have been
buried in time. There were plenty of orgasms in the pre-digital,
analogue film era. But those are photographic processes
that allow the very thing I am opposed to: retouches and
multiplies. The ambrotypes made in 1851 look as if they were
made yesterday. Ambrotype means „eternal“. They have the
potential to last forever.

Do your models recognize themselves when you show the
final picture? How do they react?
Most of the time they are very curious and pleasantly
surprised.
Why? Do they expect to look ugly?
They aren´t sure. It is a state when they lose control and the
photograph assures them. Most of the time they are satisfied
to see it is nothing like they imagined. Nothing to be ashamed
of here. Nothing a man shouldn´t be able to see.
Did you find another stream of inspiration while working
on this project? What are you going to do now?
I have an idea to broaden some of these ambrotypes into
triptychs, to create a study of some of my model’s experience.
I would like to add the „before“ and „after“. Some women
have an extraordinarily beautiful post-orgasmic state. You
gotta envy them. There is relief, yes, that is identical to the
experience of men but there is also something else, a sense of
genuine bliss. Something a man won´t ever touch.

So it is all about immortalizing a moment?
Exactly.

„Pocity ženy, která je fotografována při orgasmu? Rozhodně to byl do jisté míry stud, ale vzhledem k tomu, že s Petrem
Jedinákem se znám už velmi dlouho, tak jsem stud překonala. Zachytit ženu při orgasmu je nesmírně těžké, a proto asi
ten projekt celý vzniká. Každá fotka je úplně jiná. To odpovídá tomu, jak jedinečný okamžik orgasmus je, a popsat se to
moc nedá. Když jsem tu fotku nakonec viděla, určitě mne překvapila. Nečekala jsem, že to bude tak emotivní fotka, kde
budu úplně odhalená. Byť tam mám vidět jen obličej. A určitě mi to hodně dalo. Zvedlo mi to sebevědomí, protože jsem si
vždycky myslela, že u toho vypadám divně. Jsem ráda, že u toho vypadám tak, jak je zachycené na fotce.“

„Celé focení jsem vnímala jako nový zážitek, protože mám ráda všechno, co je nové a co je poprvé. Šla jsem tam s tím,
že ráda sbírám zkušenosti. Dřív jsem si říkala, že bych nikdy takovou fotku nepořídila. Že to bych nikdy nedělala. Pak, před
kamerou, jsem se divila, jak moc mne to bavilo. Připadalo mi to vzrušující a chtěla jsem víc a víc, další a další fotky. Jsem
spokojená. Uvědomila jsem si, že na takových fotkách není nic, co by mělo být tabu. Že jsou prostě hezký a není na nich nic
špatnýho.“

„Focení orgasmu s Petrem Jedinákem? Jedním slovem: ZÁŽITEK. Nervozita? Trochu. Vlastně docela dost, ale ani ne proto,
že jsem měla být nahá, nebo mít orgasmus před foťákem. Pro mě je Petr Jedinák pojem už mnoho let a tak pro mě byla
nesmírná čest s ním fotit. Právě při orgasmech před Petrovým foťákem jsem si s konečnou platností uvědomila, že jsem
exhibicionistka a pozornost okolí mi zkrátka dělá dobře.“

