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DUŠE NA OKRAJI TĚLA
Duše na okraji těla je fotografickou expozicí nejnovějších prací studentů a nedávných
absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Odkrývá jejich
vlastní hluboko ukryté niterné světy nebo odhaluje i psychiku jiných, třeba jim blízkých
lidí nebo i osob pro autory neznámých. Nespokojí se s ukrýváním myšlenek a pocitů
kdesi na dno, ale odvážně a mnohdy velmi otevřeně ukazují nejen své nitro, ale reflektují
i duši diváka.
Zatímco většina běžných fotografií je dějově zřejmých a obrazově čitelných, na této
výstavě lze často přemýšlet nad jinotaji. Někdy nenacházíme ani konkrétní výklady a divák může fotografie interpretovat dle vlastního pohledu.
Rozmanitými prostředky, komplikovanými technikami, ale i vizuálními zkratkami
si volí nejvlastnější formu pro vyjádření svých citů. Autoři hledají komunikační fotografickou formu vlastních výpovědí nejen pro diváka, kterému něco ze sebe sdělují, ale
i pro sebe. Využívají různé fotografické žánry od charakteristických autoportrétů až po
rafinovaná nalezená zátiší.
Samotný proces vzniku fotografického cyklu se ukazuje pro některé autory jako
podstatnější než výsledné dílo. Fotografování totiž může být pojato jako jakási terapie
duše, aniž by muselo nutně probíhat v nepříznivých stavech lidské psychiky. Fotografie
může být východiskem z dlouhodobých trápení a úzkostných stavů. Umělecká úroveň
fotografických obrazů přitom zůstává zachována na vysoké úrovni.
Nesoustředí se jen na svou duši, ale globálně hovoří také o svém subjektivním pohledu na svět okolo sebe. Své zkušenosti z vnímání světa formulují lépe fotografií než slovy.
Soukromou výpověď studenti redukují do zlomků obrazů světa, které se pak stávají
obrazy jejich duše.
Ondřej Durczak
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Tomáš Zumr

Vnější svět / The External World

Narcis / Narkissos

Definice Vnějšího světa hovoří o objektech a událostech, které zažíváme každý den a které dobře známe stejně tak jako obrazy, jejichž
existence je vnímána lidskou myslí, ale které v ní nezávisle existují.
Vhodná struktura a uspořádání snímků, které vyobrazují události světa, vytváří místa, která nejsou zcela čistá a nutí nás pochybovat
o reálnosti daných situací. A velice dobře, protože ty nejslibnější situace jsou často falešné.

První lidský příběh, ve kterém se objevuje téma virtuální reality. Příběh o hledění do obrazu, který byl a je tvořen námi samými. Příběh
o souboji fantazie a reality. Příběh nastavující zrcadlo dnešní době natolik trefně, že se zdá být skutečný. Postava Narcise v sobě ukrývá
mnoho. Anglický originál NARKISSOS v sobě obsahuje kořen slova NARKotikum, závislost. Narcis vypráví o neschopnosti dostat se
z bludného kruhu a prohlédnout. Symbolika smrti v mladém věku. Mýtus napovídá o lidských maskách, o vnější kráse a vnitřní bolesti.
Moderní psychologie termínem Narcisismus diagnostikuje těžkou psychickou poruchu, s které se je dostat velmi těžké. Jedna z cest je
poznat své pravé já a pochopit své nedokonalosti, jako svou přirozenou lidskou krásu.

Definition of The External World speaks about objects and events that we experience every day, which we know well, as well as images,
whose existence is perceived by the human mind, but which exist independently of the mind.
A suitable structure and arrangement of shots that depict the events of the world, creates spaces, which are not entirely clear, and
makes us to doubt the reality of these situations. And very well, because often the most promising situations are false.
Jana Gombiková
Hledání světla / Searching for the Light
Je život v komuně přirozený, nebo je to jen sociální experiment?
Novodobé komuny se začaly ve větším měřítku objevovat v 60. letech. Některé z nich byly založeny na náboženském či ideologickém
principu, pro hnutí hippies šlo často o únik z reality do světa, kde neplatí žádná pravidla.
V současném postkapitalistickém světě se čím dál více lidí odklání od middleclass ideálu, na kterém vyrostla předchozí generace.
Hodnoty jako ekologie, konsenzus, sdílení, inkluze a solidarita se dostávají do popředí a s nimi i nové formy definice úspěchu a šťastného
života.
Rés-da-rua je komuna v centru Porta založená na sdílení těchto hodnot. Je to místo s nádhernou zahradou plnou světla, kde se jeho
obyvatelé snaží vytvořit svět, v jakém by chtěli žít.
Ale kde je světlo, je i stín. Kromě výzev, které s sebou přináší život mimo zažitá pravidla většinové společnosti, je tu ještě vnitřní
dynamika skupiny. Každý člen komuny má svůj vlastní příběh. Žít společně znamená neustále zkoumat své hranice a čelit svým strachům
a úzkostem. Jinak se může stát, že se místo, které na pohled vypadá jako ráj, změní na něčí osobní peklo.
Is the life on a commune something natural, or is it just a social experiment?
Modern-type communes started to emerge in 60’s on a larger scale. Some of them were based on a religious or an ideological principle,
the hippie movement considered it for an escape from the reality to the no-rules world.
Nowadays, in the postcapitalism whirl, more and more people part with middle class ideals the former generation bore. There is an
emphasis on values such as eco-friendly lifestyle, consent, sharing, inclusion and solidarity and new definitions of the success and the
happy life appear.
Rés-da-rua, situated in the centre of Oporto, is one of this modern type communes, based on the aforementioned values. The place
with a beautifull garden full of light, where the residents are trying to create a world which they want to live in. But where is the light, there
is also a shadow.
In certain ways, living off the grid is much more challenging than following the usual paths. Besides an obvious confrontation with the
outside world‘s different lifestyle and values, there is also an inside dynamic of group, where each person has his or her own story. Living
together means constantly exploring your own boundaries and facing your fears and anxieties. Otherwise, a place that may seem like
a paradise can easily turn into some kind of personal hell.

The first human story in which the subject of virtual reality appears. The story of looking into the picture that was and is made of ourselves. The story about a duel of fantasy and reality. The story setting the mirror to the presence so correctly that it seems to be real. The
character of Narcissus is hiding many aspects. The English original Narkissos contains the root of the word narcotic, addiction. Narcissus
tells about inability to get out of a vicious circle and go through. Symbolism of death at a young age. Myth tells about human masks, outer
beauty and inner pain. Modern psychology by the term Narcissism diagnoses a severe mental disorder that makes very difficult to get out
of. One of the way is to get to know your true self and understand your imperfections as your natural human beauty.
Jan Dytrych
Chybí / Missing
Může-li prázdnota ze své podstaty něco beze zbytku vyplňovat, lehce se tak stane s místem uvolněným ztrátou pocitu bezpečí a jistoty
získaného v dětství. Náhlá změna kdysi zdánlivě nezměnitelného nás vytrhne z bezpečných kruhů a nechá napospas kdesi v prostoru. Není
o co se opřít, upnout se můžeme jen k novým věcem, které se zdají oproti pocitu z minulosti chatrné a viklající se. Co bylo, je daleko za
námi a není možné se vrátit, není kam a ke komu. S pocitem bezprizornosti kráčíme prázdnotou, kráčíme, neboť nám nic jiného nezbývá.
Soubor zobrazuje interiér prázdného domu, který patřil mým prarodičům a který nyní moje širší rodina navždy opouští. Dům byl
vnímán jako bezpečné útočiště naší rozvětvené rodiny, která se zde v přátelském duchu pravidelně setkávala. V domě jsem prožil část
dětství a mám s ním spojenou řadu niterných vzpomínek. Se smrtí prarodičů a nynějším odchodem z tohoto místa mám pocit ztráty části
své identity, toho, k čemu jsem se dříve mohl s důvěrou vrátit.
Should the essence of emptiness allow it to fill something, it can easily become a place abandoned for the loss of feeling of safety and
assurance gained in ones’ childhood. Immediate transformation of the then unchangeable will tear us apart from the safe circles and leave
at the mercy somewhere in the space. There is nothing to rely on, one can only attach to new things that seem shabby and shaky compared
to the feelings of the past. What was, is left far behind us and return is not an option - there is no ‘where’ and ‘to whom’. We walk through
the emptiness with a feeling of abandonment, we walk because there is nothing else left to do.
The set depicts an interior of an empty house that used to belong to my grand-parents and which my wider family is now leaving
forever. The house used to be a safe haven of our branching family that used to meet here in a friendly spirit. I lived part of my childhood
in this house and have it connected with a host of inner memories. The death of my grand-parents and current departure from this house
brings a feeling of loss of identity, loss of something that I used to be able to return to with trust.

Miluše Jančová

Lenka Sedláčková

A nebo? / Or what?

Hunted

Čím více se ji snažím držet uvnitř, tím více se dere na povrch. Někdy sílí, někdy slábne, transformuje se. Jak v mysli, tak po těle. Nerozhodnost, opakování, vizuální propojování a „hry“, kterým není nikdy konec…

Lidi za nima chodí jen určitý datumy, tady ne, tenhle je jinej, je nikoho. Tlapa tlapu mine, ted’ tady nemám běžet, ted’ ne, ale běžím. Běžím
se zavřenýma očima, ale všechno vidím intenzivněji v ostrých barvách, které neznám, už nevidím černobíle. Ptám se sama sebe, mám
právo na první větu, na tu větu čisté smrti? Síla labyrintu se rozprostírá do všech stran. Kudy dál? Druhá věta moc žvaní a je lstivá. Cítím
závist. Hledám bezpečí. Mačkám se se štvanou zvěří v hustých náletech. Cítím napětí se svobodou, nespoutanou živost, avšak tlukot srdcí
je tak hlučný a dráždivý až mě z toho vaří hlava. Toto místo mi nepatří. Musím jinam. Je těžké dívat se do vlastních očí, dívat se až za ně
a vidět to, co asi nechceme vidět. Tomuto však neuteču, tady chci být, tady si mapu dokreslím.

The more I am trying to stay inside me, the more IT is reaching to the surface. Sometimes IT gets stronger, sometimes weaker, IT transforms – in mind as well as body. The indecisiveness, repetition, visual interconnection and games that have no end…
Tomasz Tyndyk
Před a po / Before After
Vstup stále existuje v tom fyzickém světě – někam do zákulisí mezi opony. Potom se ten prostor a cesta jím stanou ještě nereálnějšími. Je to
pravděpodobně kvůli tmě a tichu, které nedovolují smyslům žádné záchytné body a odvádějí naši představivost na zcestí.
Tyndyk – Herec se ujímá role průvodce svou cestou, přestože on sám je ztracen, zatímco hledá svoji roli na pódiu. Mezitím Tyndyk –
Fotograf je tím architektem, který zachycuje útržky té teatrální fantasmagorie, aby nám umožnil nahlédnout do hermetického světa, kde se
dějí zázračné procesy. Zachycuje to, co se nemá ukazovat, bez zbytečných krášlení.
Postavy, které potkáváme, jsou fragmentované, zatímco prostor je rozpadlý a absurdní. Tyndykův fotografický labyrint nás odděluje
od okolního světa. Nedovoluje nám zastavit, nutí nás pokračovat dále. To bludiště se zdá být, slovy Gustava Reného Hockeho „spojující
metaforou předvídatelných a nepředvídatelných prvků světa.“
The entrance is still in the physical world – somewhere backstage, between the curtains. Then the space and the journey itself become
ever more unreal. Most probably, this is because of the darkness and silence, which deprive the senses of reference points and lead our
imagination astray.
Tyndyk – the Actor undertakes to guide us through this journey, even though he is lost himself while searching for his stage character.
Meanwhile, Tyndyk – the Photographer is the architect, who captures splinters of the theatrical phantasmagoria, allowing us to peek at
the hermetic world where mysterious processes are taking place. He portrays what is not for show, without unnecessary embellishments.
The characters we encounter are fragmentary, while the space is disintegrated and absurd. Tomek Tyndyk‘s photographic labyrinth
separates us from the outside world. lt does not allow us to stop, forcing us to move on. The maze seems, to quote Gustav René Hocke,
„a unifying metaphor of the predictable and unpredictable elements of the world.“

These places are visited by people only in certain times. This place is different, it belongs to no one. Paw meets paw. I should not be running here, but I‘m running now. I‘m running, passing this place with my eyes closed, actually I can see everything in very intensive, sharp
colors, I do not see it in black and white anymore, like before.
I am asking myself, am I entitled to use the first sentence, the sentence of pure death? The power of the labyrinth extends to all sides.
Where shall I go? The second sentence is very loud, and it is cunning. I feel envy. I‘m looking for safety spot. I am hidden with wild
animals in deep forest. I feel the tension with freedom, unleashed life, but the heartbeat is too loud and it is very irritating, my head brews.
This place does not belong to me. I have to leave this place.
It‘s hard to look into our own eyes, look behind them and see what even we do not want to see perhaps. But I do not want to run anywhere else, I want to stay here and I want to finish my drawing of my map…
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