
Nevidíme, co nevíme. 
Záznam viděných světů ve fotografiích Pavla Matouška 

Galerie Makr.\t na Petlinách plipravila 
na únor výstavu fotografii nazvanou Pavel 
Matou !ek - ln VIVO. 15 prací slředn íhc formá
tu úSteckého fotografa Pavla Marouška Je vý
běfem z nél<ol1ka autorwých projektil, jejichž 
společným jmenovatelem je hledáni hranice 
vnir/nl a vnější zkušenosti s obrazy a s p,ostfe
dlm, které nás obklopuje. Motivy naleienýd, 
zátiš/, krajin a pllrodrich fenoménů autor zob
razuje v O!Ste<ně abStraktnich kompo,:icich. 
Výstava po�v.l do 21. :i. 2020. 

Pavci Matoušek se tématem obrazu • jeho 
významem pro ,prosii'edkováni estetického 
a výtvarného prozitku dlouhodobě zabývá. 
kho fotografie zkoumají vybrané prvky, maž
noSti a procesy, v nichž je výtvarné umě ni mé
diem pro pienos prožitku - zkušenosti. Jeho 
vlastní výzkum spojuje růz.norodé teorie vý
tvarného uměri s po,:natky z oblaSti ps)<holo
gie a fyziologie. Využitím autorské fotografické 
inStalace spolu s teoretickými přístupy tak ná
vštěvnikům výstavy podává ucelené koncepty 
iešeni daných otázek. 

Jaké otázky to jsou? Dle filosofa• psycholo
ga Jo11na Dev.<!yhO. klerý je pro Pavla Matouš
ka důležitým teoretickým pramenem pro jeho 
práci, napiiklad tyto:.Zkušenost se nikdy ne
odehrává izolovaně od p,ostředí. Pokud toto 
základní p,opojeni nebereme v pota,, hrozí 
nám rigidita �ení neboli neschopnost pie
fo,mulovat své náZOf)' v závislosti na nových 
faktech a aktuálních okolnoSlech. V piirodě 
vooe neschopnos, plizpúsoblt se okolním 
pod minkám k zániku organismu.• 

Klífovým tématem Matouškovy fotografické 
tv0rby jsou tedy limity vnímáni obrazu, které 
sám autor pov)'5Uje nad jeho absolutri pozná
ni. Vtzu.!lní vnímání autor chápe jako s�ný 
zižitek a umění jako 2kušenoS1 ve vlastni rvo,
bě. neboť •... nevidíme, co nevime Je vytvoiení 
uměleckého d,la smysluplné, aru by �Y zapra
covány pledcho2i zkušenosti uměke? v sOU<!as
né době zautomatizovaného ""1mánl každo
denního viru!l„ro smogu presyceného nikdy 
nel<onb'clm proudem obrazoll)".h I akusrldcých 
médii je porozuměnl těmto procesům důležl
lěj!l než kdy jindy. f«hoperi významu, obsa
hu a procesu vnlm.lnl v!dy závis! na kontextu 
a předch02Í 2ku!en0Sti diváka. Meze našeho 
v ni mání tak představují klíčové téma'. 

To10 pojetí práce s obrazem vy,dvihuje 
i teoretí&a uméni Terezie NovMkovA, která 
v S01Ni51os� s tvorbou Pavla Matoulka napsa
la:.Umělecké dJlo nenl absolutni m záznamem 
\iidéných svél)j, nýbrž je zde, aby k nim pou2e 
odkazovalo, upozoniovalo na ně, poskytovalo 
p,ost.o, k nabyti vlaStnl zkušenosti. A právě fo
tografo je v tomto ohledu výji metným médi
em, neboť přesnoSI jejího zobrazováni světa je 

pa@doxně velmi nejednoznačná, uvážíme�i. 
že čteni jeJich obsahů závisí vždy na daném 
kontextu a zkušenostech konkrétního diváka" 

Fotografické obrazy Pavla Matoulka vysta· 
vené v Galerii Makráč předkládají autorovu 
zkušenost s krajinou. Odrážejí porozenou 
geometrii, která v přfrodě vzniká bez ÚITl)'SIU, 
náhodně, viděna jen okem fotografa, jejii 
vizuální účinek je podtržen volbou mono
chromie. Matoulkovy kompozice .na nebi 
i na zemi" - to jsou zasněžená pole, louky, 
ko<"uny stromů. změť větvi. lem sílnice, v nichž 
auto, nechává vyniknout strukturám zoora. 

zených ploch - trávě, pletivu dřeva, hlíně roz
praskané suchem. chladu ledového škralou
pu. Jeho fotografické obrazy Jsou vytv.\1eny 
krajinnými detaíly i .malbou celou krajinou� 
zachycuj/d okolní p,oslředf, do nichž jsou vsa-
2eny známky plíromnoSti člověka - směrová 
ced,jka na tya, pohozený rošt matrace kdesi 
v trávě, rada chodců vykusujících jako zuby 
obwr zasněžené dálavy. 

Mnoho fotograffi vytv.\n svá vlaStnl kompo
novaná zátiší, Pavel Matou�ek l'áti!i nalézá. Ve
de zmlněných l<rajl nnýd, motivu jimi mohou 
být I rám okna r<?bo vyset exteriéru sldlištni ar
chitektury, kterou známe ze 70. let a kterou nám 
svou ponU<ostl o� zpřlromňuje, s1�ně jako 
záznam zdanllvě banálnich skutetnoStl �ednl
ho dne. Ziti\l ob,ykle bývají lyrická. níkoli vlak 
v Ma,ou�ové pnpadě. �• skllčenosti a opu!
těnoSti, k'ten! v nas vyvolávají, Jsou forografic
k}mi meditacemi s r<?jasným koncem. pocit 
prá>dnory, který je provázf, je nutn)ffl pled
Stupněm k.,naplněnr volného prOStoru novým 
osobním poznáním. Napúl realislické a napu 
absuak'tnl fotografické obrazy tak funguji jako 
ka1alyzáto, obrcxlných p-ocesů vnimánl. 

Fotograf Pav,,I Matoušek (1989) studo-

val v Ateliéru fotografie na Fakultě umění 
a de�gnu Univerzty Jana Evangelisty Pur
kyně v ústí nad Labem u Pavla Baňky a Lu
káše Jasanského. Na své Alma Mater působí 
vsouoisnostijako doktorand oboru vizuální 
komunikilCe. Během magisterských studii 
absolwval fadu zahraničnlch stáží (Faculda
de de Belas Arte. Univernta Porto, Portuga� 
sko. 2015 - 2016, Sakbu�ká letn/ akademie 
umění, Rakousko, 2015, Turun Ammattikor
keakoulu, Turku, Finsko, 2012 -2013). Pra
coval na mezinárodních dokumentárních 
projektech v Laciaku v Indii v Nl2o2emsku 
a Keni, jeho snímky získaly uznáni na Světo
vém bienále studentské fotografie i od čte
naru DPreview 2016. Autor O")' umělecké 
projekty byly piedstaveny v Portugalsku. 
Finsku, Německu a ve Francii. Pracuje a žíje 
v Ústí nad Labem a v Praze. 

Pavel Matoušek uspořádal v čechách ně
kolik desítek samostatných i skupinových 
výsrnv. kde pre,entoval napnldad fotografic
ké projekty Natura Vincit, Swtelné roky, Muži 
v zahradě. Obrazy zkušenosti, Pastviny nebe. 
Tiché roky, Osuov osrrow, Prosttednic:tvim 
Krajiny, Poči táni ovci a da l!I. V zahraniti vysta
"°val v Paříži a ve Spojených Státech. V jeho 
uměleckém portfoll u najdeme kromě výstav 
také účaSI na me2ioborov)ich konferencích 
\/ěnovaných výzkumu vnímání obrazu a po
pisu procesu přenosu fragmentu zku!enOStl 
mezi umělcem a divákem. 

(red) 

Pav�I Mat.,.gK- ln Vivo 
16. I. -21.2. 2020 
Galerie Makr.ič, Ústav makro,nolekulámi che
mie AV ČR v Pra,e 
Heyrovského náměsri 2, Praha 6, 
otevřenopo-pá,8-18 
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