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Je jí patnáct a možná stojí na prahu 
své umělecké kariéry. Je jiná než ostat-
ní spolužačky, které volný čas tráví na 
sociálních sítích. Jejím koníčkem je 
kresba a fotografie.

Lubomír Maštera ז

Denisa Lehečková ze ZŠ Otokara Březiny 
se inspirovala svým bratrem, který je posedlý 
hudbou. Až tak, že se krátce po škole vydal do 
Ameriky pro zkušenosti tajů zpracování mu-
ziky.

Denisa s fotografií vykročila správným smě-
rem. Absolvovala o prázdninách fotografic-
ký kurze, kde se naučila zpracovávat klasický 
proces dřívějška - černobílé zpracování filmu, 
jeho vyvolání, ustálení a pořízení fotografií 
pomocí fotografického papíru.

Dokonce zašla až tak daleko, že se naučila, 
jak vyrobit jednoduchý fotoaparát pomocí 
plechovky od CocaColy (tzv. dírkovou komo-
ru).

Pokouší se i o malbu. Maluje akvarely a pod-
le jejích slov ji nezajímá realita, ale maluje 
„pocitově“.

Od kolika se zajímáš o fotografii a kdy jsi 
namalovala svůj první obrázek?

O fotografii se zajímám už od osmi let, kdy 
jsem dostala svůj první analogový fotoaparát. 
Nedá se přesně říct, kdy jsem namalovala svůj 
první obraz, ale už od šesti let jsem se o to vel-
mi zajímala. 

Fotografovat jsi začínala fotografickým 
kurzem. Jak tě to inspirovalo?

Velmi mě to inspirovalo k tomu, že jsem 
prozkoumala mnoho možností, jak pořizo-
vat, upravovat a zpracovávat fotografie. Dá se 
vymyslet nekonečno variant a můžete pořídit 
fotografii úplně čehokoli. 

S malbou to bylo jak? Máš své oblíbené 
malíře nebo nějaké vzory?

Inspirují mě malby v galeriích či muzeích a i 
spousta malířů. Mezi mé oblíbené malíře pa-
tří například Vincent van Gogh nebo Frida 
Kahlo.

Tvůj bratr si ze svého koníčka udělal svo-
ji profesi. Byl on tím vzorem, jak ke koníč-
kům přistupovat?

Ano, můj bratr Lukáš byl vzorem mé cesty 
k umění a koníčkům, avšak nebyl jediným. 
Většinu mé cesty si buduji sama i se spoustou 
zkušeností. 

A jak se k tvým zálibám staví rodiče?
Moji rodiče jsou na mě pyšní, hlavně proto, 

že nejdu „se stádem“, dokážu si udělat vlastní 
názory a hlavně být jednoduše sama sebou. 

Budoucí fotografka a malířka Denisa: 
Chci být svá, nejít „se stádem“

PRÁCE ve fotoateliéru Denisu přitahuje. Sebe-
portrét nazvala Vášeň.

ZTRACENI v lásce.  Foto a repro: Denisa Lehečková

DÍRKOU v plechovce vznikla tato fotografie Život v ulicích.

Na jaké studium se chceš dostat po ukon-
čení školy?

S velkou radostí mohu říci, že jsem byla 
přijata na studium, kde jsem vždy chtěla být. 
Střední umělecko - průmyslová škola v Hele-
níně v Jihlavě je mou osudovou střední ško-
lou. Nastoupím na obor design a vizuální ko-
munikaci. 

(Redakce blahopřeje – pozn. redakce). 

Chtěla bys být v budoucnu slavnou fo-
tografkou nebo malířkou, nebo svého ko-
níčka vidíš jako prostředek vlastního vy-
jádření nebo hledání vnitřního klidu či 
naplnění?

Jednou bych se určitě ráda stala slavnou fo-
tografkou a malířkou dohromady. Můj sen je 
vystavovat obrazy a fotografie v galeriích.


