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Galerie Emila Filly síídlííčíí v tovaí rníí budoveč byí valeí severočč eskeí Armaturky v ÚÚ stíí
nad Labem staí le vííče vyuzč íívaí čharakter sveí ho spečifičkeí ho prostoru, kteryí nabíízíí
k umeč lečkyí m prezentačíím. Autorč i se raí di nečhaí vajíí oslovit unikaí tníí industriaí lníí
arčhitekturou a site-spečifič strategie prč irozeneč pronikajíí do umeč lečkyí čh
instalačíí a expozič. Novyí vyí stavníí rok zahajuje Galerie Emila Filly vyí stavou Pavla
Mrkuse, umeč lče s ÚÚ stíím nad Labem spjatyí m prč edevsč íím prostrč edničtvíím jeho
pedagogičkeí ho puů sobeníí (spolu s Danielem Hanzlííkem zde vede atelieí r Timebased Media na Fakulteč umeč níí a designu, jejíízč je noveč zvolenyí m deč kanem).
Pavel Mrkus patrč íí mezi autory pevneč vrostleí do součč asneí ho vizuaí lníího umeč níí,
v neč mzč reprezentuje linii tvorby s nejnoveč jsč íími meí dii. V poslednííčh letečh se
soustrč edíí prč evaí zč neč na praí či s datovyí mi audiovizuaí lníími projekčemi.
Odhmotneč nost formaí lníí straí nky projekčíí, virtuaí lníí, avsč ak sofistikovaneí projekče
jsou v prč íípadeč Pavla Mrkuse tematizovaí ny prč ítí omnostíí zaí kladnííčh zč ivotnííčh
vztahuů (vztah k bohu, univerzu, prč íírodeč ). Praí več tento kontrast mezi
nejmoderneč jsč íím tečhničkyí m meí diem a mytologičkou čč i spirituaí lníí rovinou
prč edstavuje zaí kladníí čharakter autorovy tvorby, kteraí i v mezinaí rodníím
kontextu oslovuje divaí ky vytrč ííbenou tečhnologičkou formou, existenčiaí lníím a
mytologičkyí m obsahem, ale takeí jemnostíí a hravostíí.
Vyí stava RADIOLARIA čč erpaí z inspirače stejnojmennyí m kmenem
jednobuneč ččnyí čh organismuů tvorč ííčííčh si symetričkou mrč íízčkovou strukturu kolem
osy sveí ho strč edu. Tyto drobneí , nesmíírneč vizuaí lneč zajíímaveí organismy (čč esky se
jmenujíí Mrč íízčovči a jsou naprč ííklad součč aístíí planktonu) Mrkuse okouzlily a staly se
zaí kladem rozvííjenyí čh asočiačíí a alegoriíí uí stečkeí vyí stavy. Autor pro Galerii Emila
Filly prč ipravil expoziči, kteraí prč íímo pračuje s dotčč enyí m galerijníím prostorem,
jejzč transformuje do podoby black box odpovíídajííčíí nejleí pe jeho zaí meč ru. Očitaí me
se tak v zatemneč leí m míísteč , jezč naí m muů zč e asočiovat nejen podmorč skeí hlubiny, ale
takeí neč čo mnohem neučhopitelneč jsč íího, prč esto neustaí le prč íítomneí ho – Vesmíír. Ve
vneč jsč íím prostoru galerie Mrkus do instalače komponuje symetričky usporč aídaneí
velkeí audiovizuaí lníí projekče. Zvukem rč íízeneí datoveí kompoziče budou
generovaí ny v reaí lneí m čč ase a doplneč ny originaí lníím zvukem. Na neč m umeč leč
spolupračuje s hraí čč em na bičíí naí stroje Martinem ŠŠ varčem, jenzč prč ipravuje
skladbu pro zaí kladníí osoveí struktury a jejíího rozvííjeníí kolem strč edu. Zde praí več
naleí zaí me jednu z mnoha inspiračíí mrč íízčovči, transformovanou do praí če se
zvukem. Škladba, kterou ŠŠ varč s Mrkusem produkujíí, bude prč ehraí na nazč ivo
v galerii v pruů beč hu vernisaí zče, zaznamenaí na a posleí ze beč hem vyí stavy
prč ehraí vaí na. Beč hem prč ehraí vaí níí skladby budou generovaí ny zaí kladníí pohyboveí
prinčipy projektovanyí čh kompozič, tedy to, jakyí m zpuů sobem budou vizuaí lníí
objekty reagovat na zvukovou stopu. Nejde tedy o videoprojekči, ale datovyí tok,
probííhajííčíí a mizejííčíí stejneč jako danaí zvukovaí stopa v čč ase. Osovaí stavba
Radiolariíí byla naí meč tem takeí pro zaí kladníí orientači a kompoziči datovyí čh
struktur, ktereí jsou uvaí deč ny do pohybu rytmičkyí mi uí dery.

Druhaí linie Mrkusovy vyí stavy vytvaí rč íí ztisč enyí protipoí l k velkolepeí zvukoveč
vizuaí lníí hrč e ve vneč jsč íím prostoru galerie. Ve vyí stavnííčh bunč kaí čh, ktereí tvorč íí
sveí bytnou arčhitektoničkou součč aíst Galerie Emila Filly autor instaluje LCD
monitory s videem a drobneí objekty realizovaneí pomočíí 3D tisku. Videa i objekty
opeč t volneč rozvííjejíí morfologii mrč ízí č ovčuů a variujíí tak ideaí lníí prč írí odníí formu. Tato
čč aíst vyí stavy maí zaí meč rneč čharakter kvazimuzeaí lníí prezentače formaí lneč blíízkeí
prč íírodoveč dneí mu nebo rudolfinskeí mu kabinetu kuriozit. Mrkus se zde od
univerzaí lníího obračíí k intimiteč a vyuzč íívaí dobrč e znaí meí postupy prezentače pro
ukotveníí teí matu.
Mnohovrstevnatyí projekt Pavla Mrkuse neníí vuů beč čč ernobíílyí , ačč tuto barevnou
kombinači vyuzč íívaí prč edevsč íím. Praí če s konkreí tníím prostorem, datovyí mi
kompozičemi, interaktivitou zaí znamu skladby a dalsč ííčh generovanyí čh pročesuů
vytvaí rč íí unikaí tníí instalači, nadčč asovou i dočč asnou, pompeí zníí i intimníí. Vyí stava
Pavla Mrkuse Radiolaria je proto doplneč na takeí doprovodnyí m programem
čč erpajííčíím z bohateí vizuality a interaktivity podneč čujííčíí divaí čkyí zaí jem.
Eva Mraí zikovaí

