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Labutí jezero
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Slavnost hvězd

Narodil se roku 1969 ve městě Royan. Vyrůstal ve tvůrčím prostředí, jeho otec fotografoval. Další kontakt s výtvarnými obory nastal
během studií na umělecké škole. Nejdříve se
učil kreslit a malovat, ale jedním z povinných
předmětů byla fotografie. Z povinnosti se stal
hlavní předmět jeho zájmu, fotografie mu učarovala. Než se zapsal na uměleckou školu studoval tři roky fyziku a chemii. Pomohlo mu to
pochopit principy optiky a chemie přišla vhod
v temné komoře. Znalosti ze školy, doplněné
praxí, ho zformovaly ve vyzrálého umělce,

s osobitým pohledem na ztvárňovaná témata.
Je fascinován liduprázdnými místy se zvláštní atmosférou. V takových chvílích si připadá
jako by komunikoval sám s okolním světem
prostřednictvím fotokamery. Nejdříve vidí
hotový obrázek v mysli, a tam ho nosí, dokud
neobjeví vhodné místo pro jeho stvoření. Hledáčkem vidí svět jinak, vytváří svůj vlastní vesmír. Jeho kreativní duch se nespokojí s jednou
činností, a tak hraje na bicí v hudební skupině
a provozuje webové stránky určené pro malíře, fotografy, kritiky a modely.
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Volný prostor

Hráz
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Potápějící se molo >>

Prof. PhDr. Ludvík Baran, DrSc.

V ruchu města, v akci člověka, v zobrazení
situace hledáme napětí, smysl činnosti, identifikaci času, místa, děje. V obrazu krajiny se
spokojíme s náladou, kouzlem plochy plánů,
linií, magií světla spíše v rámci osobního pojetí
vjemu. Odtud se berou epiteta krajin v jejich
věčné či dočasné podobě. Osobní vklad do
pohledu autora se sice předpokládá, často
však jde o intuitivní podněty vycházející z tvarové, lineární, tonální podoby, ze světelných
zvláštností bez vazby na niterné prolnutí lidského vztahu k obecné rovině.
Fotografickým záběrem zobrazujeme aktuální
stav přírodní scenérie vždy v její dočasnosti.
Zobrazujeme „čas“ krajiny a odhalujeme také
její „obzor“. Kompoziční poučky zpravidla
schématicky popisují místo, dělení horizontu, umístění linií a poměr ploch i hmot podle

toho, zda jde o nížinu, údolí, krajinu přírodní,
panenskou, kultivovanou člověkem, nebo
o vodní plochu širého moře. Právě u obrazu
moře vystupuje obzor jako nejmarkantnější
rozhraní zemských „živlů“ (vody a vzduchu),
které skoro „nicotně“ zobrazují prostor (prázdný vzduch bez oblak a voda bez vlnění). Vzrušení, oživení vždy vyvolá změna. „Na obzoru
země“, ale i z hlediska pevniny „na obzoru
moře“. Obzorem se mění obsah krajiny a také
jeho vjem budí pocity osobního společného
zážitku. Kromě toho je obzor „věc veřejná“,
všem přístupná. Prostor, ve kterém žijeme,
nám „obzor“ poskytuje zdarma, veřejně a bez
omezení. Ale stává se často, že nám „sky line“
města odhalí nový obzor, nebo „supermarket“,
či mrakodrap obzor promění, ukradne, zastře.
Přirozeně existují také krajiny bez obzoru

RECENZE

(mlha, tma, jeskyně, vesmír), nebo s omezeným obzorem.
Francouzská vodní plocha, kterou zobrazil
Denis Olivier, má dvě dominanty. Vzdálený úzký proužek pobřeží s jasem slunce na
obzoru, který se odráží v klidné vodní hladině,
a prkenný nájezd pro spuštění loďky na vodní
„pole“ pěstění ústřic. K horizontálnímu členění
neobyčejně působivě staví prostor perspektiva
svažující se konstrukce. Každá polovina obrazu
může existovat samostatně. Spodní bez obzoru, horní s obzorem. Obě však vyžadují kvadratický rámec, který posiluje i nadržení okrajů
i rohů. Nejde o prostou formální etudu, nebo
o náhodně zachycenou náladu, ale výtvarnou
konstruktivně a smyslově zvládnutou krajinu se
soukromým prostorem „rolníka moře“ a veřejným obzorem tiché krásy mořského zálivu.

Obzor - věc veřejná
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