Galerie chodovská tvrz
Umění nejen vidět, ale především zažít

Praha, 24. února 2011

Tisková zpráva k výstavě:

Beyond here lies nothing / Pavel Švec
Výběr animací z let 2005–2008
(Hvězdné pohádky Pavla Švece nebo jeho beznadějná proroctví?)
Galerie Chodovská tvrz zahájila 8. února novou výstavní éru pod vedením kurátorky
Heleny Blaškové. Jednou ze dvou prvních výstav nové dramaturgie je projekce
krátkých animovaných filmů Pavla Švece s názvem Beyond here lies nothing.
V malém sále Chodovské tvrze jsou k vidění tři autorovy práce z posledních let,
kterými diváky provází stejná osoba, novodobý prorok 21. století, ironik tělem i duší a
především věhlasný fyzik Stephen Hawking.
Meditace s Hawkingem je nejstarší a nejkratší z uvedených Švecových animací.
Tomu také odpovídá její jednoduché výtvarné zpracování, které je převážně plošné a
digitální. Pozdějšími, značně propracovanějšími a už vizuálně pestřejšími jsou
loutkové animace Život na cizích planetách a V kostce.
„Všechno to jsou vlastně pohádky“, dodává k animacím kurátorka. „Všechny jsou
podmanivým a trochu mrazivým vyprávěním o životě na naší planetě a jeho
existenciální, odcizené vesmírné podobě. Je těžké je hodnotit, stejně jako je těžké
komentovat složitou vědu Stephena Hawkinga. Bylo by dobré znát perspektivnost
Hawkingových teorií a obzvlášť jeho beznadějných proroctví! Nadějnost Švecových
vyprávění ale naštěstí nemusíme dokazovat! Jeho filmy jsou především působivou
uměleckou exkurzí mezi pohyblivé obrázky. Při jejich sledování dojdeme k
objektivnímu poznání právě v okamžiku, kdy sugestivita a síla viděného probudí naše
smysly natolik, že se s námi zatočí svět i celý vesmír. Animace Pavla Švece jsou
opravdu hvězdnými pohádkami!“
Beyond here lies nothing / Pavel Švec
Výběr animací z let 2005–2008
Galerie Chodovská tvrz, 9. února 2011 – 20. března 2011
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Vzdělání:
2002-2008 Fakulta Výtvarných Umění VUT, Brno
obor Konceptualní tendence, atelier Intermedia, Doc. V. Stratil
1998-2002 Soukromá střední výtvarná škola, Písek
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Samostatné výstavy:
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