Norbert Švarc, výstava fotografií „MEXIKO“
EAT ART GALLERY Mikulov 24.5.-20.6.2014
Narozen 1990 v Českém Kumlově, „Dětství jsem prožil v šumavských luzích a hájích, na poetické
samotě u lesa, kde mě vychovávala babička“, říká mladý fotograf. Fotografuje od svého útlého mládí
pěti let.
Vystudoval užitou fotografii na SUPŠ u Hany Kozákové, pracoval potom ve fotografických ateliérech
v Českém Krumlově u Evy Filausové a Libora Sváčka. Nyní pracuje jako samostatný fotograf v Brně.
Studijní cesty: México (2009),Španělsko (2009, 10, 12, 13), Slovensko - Vysoké Tatry (2010, 11,12),
Rakousko - Alpy ( 2010 ), Ukrajina - Sadagora a Černovice (2013), Německo - Dresden, Berlin (2013)
a opakovaně po České republice ( Lipno, Šumava, Krkonoše, Jizerské hory atd.)
Fotografuje na analog, dále pak fotografie skenuje a upravuje a dolaďuje na počítači. Zde dotváří
svůj svět a pohled na krajinu a architekturu : „Ve fotografování mě nejvíce fascinují staré, skor
zřícené budovy, objekty... Architektonicky zajímavá místa, která již neplní svůj pravý účel. Stavby
bohaté na svou historii, opředené tajemstvím a svou atmosférou“, říká o své práci a záměrech
Norbert Švarc a dodává „ Miluji svou práci“.
Tento záměr nejlépe dokumentuje série fotografií z Ukrajiny „V proudu dialogu“,kde jsou zachycené
staré, zašlé židovské památky, stavby, které již neplní svůj pravý účel... (Výstava únor 2014 v Židovské
obci Brno). Další výstavy jsou již naplánované.
Poslední dobou se zaměřuje jen na černobílou fotografii.
Pro výstavu v EAT ART GALLERY jsme vybrali sérii fotografií „Mexiko“, v podstatě jeho prvotinu v
rámci nekomerční činosti. Pohledy do tajemné a nespoutané krajiny, plné atmosféry, pohledy na
starodávné stavby Inků, pobřeží, měst ve výřezech. Tyto barevné snímky nás naplňují nekonečnem a
zádumčivostí a jistě i respektem ke vzniku světa a k historické tvorbě předků. Nejsou to veselé
pohlednicové motivy, spíše mystérium univerza. Zračí se v nich mladistvé hledání, smíšené se
zvědavostí poznání a fascinací oběvování. „Každý ze snímků má svoji duši, která je zcela
hmatatelná“, komentuje autor.
Co spojuje tyto práce s filozofií EAT ART GALLERY? Pohled na věc či výtvor, jak vidíme mexickou
krajinu či kulturu jídla, co vyselektujeme a naservírujeme divákovi. Netradiční pohled na věc.

Výstava fotografií „Mexiko“ potrvá od 24.5-20.6.2014

Vernisáž výstavy je v sobotu 24.5.2014 v 17 hodin, s Večerem galantní poezie
divadelního spolku „Tesseris“.
Dobrovolný příspěvek vítán.

Jitka Plesz, kurátorka výstavy
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