TZ pro výstavu a video projekci s názvem „Pohyblivý obraz ve městě“
(Edita Pattová a Lucie Svobodová, 29.4. – 24.5. 2020, Galerie kritiků)
Výstava dvou renomovaných autorek Lucie Svobodové, jakožto zástupkyně střední

generace, velmi činné i pedagogicky, a Edity Pattové, představitelky mladší generace
audiovizuálního umění, reflektuje osobitý pohled na město a jeho přirozené prostředí. Ve
formě statického i pohyblivého a ozvučeného obrazu s přiřazenou možností video hry,
představí obě umělkyně výstavu také na sítích facebooku, instragramu a web stránkách jako
jedinečný přístup k podobám našeho života. Virtuální příspěvek je založen na video záznamu
z výstavy a dále separátních příbězích, jež zakládají náš život. Je filozofický i zábavný,
fiktivní i reálný, s prezentací tvorby vysoce hodnocené u nás i v zahraničí.
Akad. malířka Lucie Svobodová (nar. 1963 v Praze) je absolventkou pražské UMPRUM,
obor filmové a televizní grafiky. Zabývá se elektronickými médii, je vizuální umělkyní a
zakládající členkou pražského Institutu intermédií. Experimentuje s prostorem, pohybem,
časem, zvukem, slovem, statickým obrazem, zpětnou vazbou, biofeedbackem a nejnovějšími
technologiemi i malbou a fotografií. Snaží se pomocí nových technologií vyjádřit
mystérium života a zároveň je objevovat. Řadu let vystavuje v čechách i v zahraničí, její
práce jsou zastoupené ve významných veřejných institucích (NG, GHMP a dalších).
Výběr z výstav za posledních šest let:
1/ Samostatná výstava s interaktivní instalací Nejasný předmět touhy v Nau Gallery v
Praze roku 2014. Instalace zahrnuje design, film a technologii umožňující hru s
komponováním zvuků. Film byl natočen v ateliéru se záměrnou citací děl první
poloviny 20 století. Instalace jako celek zachází s vazbami mezi tělem a prožitkem
tělesnosti. Jde o hlubší pozadí touhy a její projekce.
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2/ Velká samostatná výstava autorky nazvaná Maxwellova rovnice ve Veletržním
paláci NG v Praze roku 2014 - 2015 představila sedm abstraktních obrazů olejomalby
a světelnou instalaci. Vznikly pomocí dialogu s počítačem, kde nejnovější technologie
umožňují výpočet se zpětnou vazbou jako podklad pro tvorbu obrazu. I světelná
instalace jako součást této výstavy vycházela ze stejných principů. S tím rozdílem, že
gradienty nebyly malovány barvami, ale světlem.

O abstraktních obrazech Lucie Svobodové napsal filosof prof. Miroslav Petříček:
"Program není štětec, ten však do jeho souhry musí jednou rovněž vstoupit. Program
sám o sobě netvoří – vizualizuje. Plátno je virtuální pole a virtuální pole je plátno."
3/ Socha bohyně Diany - memento 2016_2018
Světelná instalace „Socha bohyně Diany - memento“ byla součástí veřejného prostoru
Letenských sadů v Praze.
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4/ Živly – velkoformátové digitální grafiky v Galerii kritiků v Praze 2020
Symbolizují přírodní síly přesahující možnosti lidské obrany. Tento motiv je vyjádřen pěticí
velkoformátových grafických obrazů s pojmenováním po pěti základních elementech
Voda (100x150 cm), Vítr (100x140 cm), Země (110x180 cm), Oheň (110x190 cm) + "5.
element" (110x190 cm).

Oheň
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Vítr
Vedle nástěnných grafických obrazů probíhá projekce dvou autorčiných experimentálních
filmů. Animované struktury snímku "R.E.M." (5 min. 2003, hudba Michal Pekárek) jsou
pohyblivou alternativou ke statickým obrazům. Rozehrává se v něm motiv krátkého zastavení
času, jež můžeme pozorovat, když nemyslíme na nic a necháváme se jen ukolébat tetelením
horkého letního vzduchu.

V druhém videofilmu "Slunce" (2 min. 2020) jeden záběr ukazuje podobný jev v místnosti,
jako je camera obscura. Děj je postřehnutelný jen při pozorném sledování slunečního svitu.
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BcA. malířka Edita Pattová – (nar. 1982 v Praze) absolvovala studia na FaVU VUT
Brno a FAMU Praha na katedře fotografie, dále stáž na School of Fine Arts,
University of Leeds v Anglii. Její obrazová tvorba se vyvinula od studijních počátků
malby k současnému osobitému pojetí, propojujícího kresbu a malbu s fotografií a
filmovou projekcí, v dynamickém vyjádření časoprostoru a magické hře s barevností.
S technickou pomocí Pavla Spilky zde transformuje úspěšně realitu ve fikci a naopak.
Hlavním předmětem autorčiny prezentace ve výstavě jsou kromě obrazové retrospekce dvě
nové, níže popsané interaktivní instalace. Základ instalace tvoří klasický malovaný závěsný
obraz, doplněný interaktivní projekcí z projektoru a tabletu. Výrazným příkladem malby na
plátně je cyklus „Facebook“, zkoumající fenomén tohoto média a autoprezentace, tj. co o nás
zde vypovídá náš profil. Většinou totiž sdílíme jen pozitivní pocity a úspěchy, fotografie, jež
nám připadají vtipné, kde vypadáme sexy a vytváříme si svou příznivou image. Autorce nejde
ani tak o kritiku tohoto média, spíše o sociální průzkum, koneckonců je také uživatelem.
Namalovala obrazy podle reálných fotografií a chatů na Facebooku, a tím tyto příspěvky
vrátila zpět do „reálného“ světa.
Dále je uveden video snímek posledního projektu „Seattle creatures“, zprostředkující
divákům zážitek bojovné hry s neznámými biologickými parazity na dálku domů. Projekce
funguje jednak jako barevné oživení obrazů, ale i jako klasická počítačová videohra. Diváci se
ke hře mohou připojit pomocí ovladačů. Do hry je symbolicky zakomponován koronavirus a
je obsažen i návod na postup, jak se hra hraje. Blízké záběry na tablety střídají záběry celku.
Chronologicky vzato, prvním větším audiovizuálním dílem autorky byl
1/ Rituál - Mexico City, olejomalba, projekce, zvuk, 2008 , se základem v olejomalbě na
plátně, zpodobňující mayský obětní obřad, ale představující také tanec mládeže v městě
prostřednictvím projekce pohyblivých figur a zvuků, autenticky nahraných v Mexiku.
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2/ následoval Africký tygr, olejomalba, projekce, zvuk, 2012 – 1. Cena Mezinárodního
bienále ve Florencii 2013, kategorie video
Dnes se ve výstavě pohází tento tygr na monitoru po městské scenérii Seattlu jakožto kontrast
přírodního tvora v městské civilizaci.

3/ Kill your fears, olejomalba na plátně, 135 x 200 cm s interaktivní projekcí, 2020
Instalace "Kill your fears" sestává z olejomalby na plátně a počítačové hry inspirované
starou videohrou "Space invadors". Plátno zobrazuje pohled na město Seattle, jež mají diváci
bránit před nepřáteli, z nichž někteří se nacházejí pouze ve virtuálním prostoru novinových a
internetových článků. Na malbu je promítána počítačová hra, kde město slouží jako pozadí
pro stále se měnící děje. Kombinace těchto dvou médií vytváří interaktivní projekci, v níž
diváci hrají hru. Pomocí telefonu nebo tabletu kontroluje každý hráč figuru a tím brání město,
které je ohrožováno různými létajícími příšerkami. Čím je lepší hráč, tím je město bezpečnější
a jeho bezpečný domov déle odolá všem nepřátelům.
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4/ Neon Dreamer II., propojené olejomalby na plátně, 70 x 100 cm, … s interaktivní
projekcí, 2020
"Neon Dreamer II." se skládá z olejomaleb na plátně a počítačové hry inspirované starou
videohrou "Pacman". Plátna zobrazují univerzální Americké město, do něhož mohou diváci
promítat svá přání a tužby. Na malbu je promítána počítačová hra, která pohybově osciluje
mezi propojenými plátny, na nichž se rozsvěcují malby "neonových světel" ve městě.

Kombinace těchto dvou médií vytváří interaktivní projekci, v níž diváci hrají hru. Pomocí
telefonu nebo tabletu kontroluje každý hráč jednu figuru nazvanou dreamer - snílka, který
běhá do různých barů, tam pije pivo a sbírá peníze na další drinky, ale musí si dávat pozor na
policisty! Čím lepší hráč, tím je snílek spokojenější a hráč si může déle pohrávat s obrazy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava bude zakončena besedou s autorkami a dernisáží v úterý 26.května od 17 hodin.
Těšíme se na Vás,

Mgr. Vlasta Čiháková Ph.D., historička umění, kurátorka Galerie kritiků a výstavy
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