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Vizuální umělec Svatopluk Klimeš ve své aktuální tvorbě akcentuje především nefotografické
strategie spojené s mechanickými materiálovými intervencemi a propalovacími zásahy do
fotografického obrazu. Symptomem jeho tvorby je použití fotografie bez skutečně
„fotografických“ ambicí. Transformace fotografického záznamu pomocí výtvarných zásahů
bývá historicky spojená se snahou média fotografie o vlastní legitimizaci. Záměrné používání
technicky nekvalitní fotografie zase využívali především konceptualisti, aby zdůraznili její
ideové (a ne estetické) kvality. Klimeš však zachází s těmito procesy takřka dadaisticky
spontánně a přibližuje tak zmíněné ambice ke zcela novým výzvám.
Nejnovější cyklus nazvaný NaturDesign částečně odkazuje k předešlým cyklům a pracuje
s podobnými vrstvami tvorby: netajený zájem o efektivizaci obrazu; zřejmá snaha
interpretovat zažitou vizuální zkušenost a transformovat ji do osobně angažované roviny.
Oheň je živel, ale když ho máme pod kontrolou – můžeme jeho fatální důsledky změnit
a naopak – jeho prostřednictvím si vylepšit naši životní úroveň. Tedy – síla řízená kreativním
způsobem. Propálením obrazu autor zprostředkuje divákovi vlastní pocitové konotace, nebo
vizuální asociace, vždy se však jedná o snahu původní obraz vylepšit a dotvořit. NaturDesign
je tedy logickým vyústěním předcházejících cyklů, autor se hravou formou, ale s vážným
osobním zaujetím stává designérem „nalezených vizuálních situací“. Prostřednictvím
adjustace a technického aranžmá těchto obrazů vznikají světelné objekty, protože propálené
perforace jsou zevnitř vyplněné světelným zdrojem. Dokončují tak proces transformace často
odtažitého technického obrazu na subjektivní a jedinečnou formu.
Termín NaturDesign je autorským pojmem, vyjadřujícím proces hledání jistých
archetypálních forem, které podněcují vznik asociativních, téměř narativních obrazů.
V designu se taková strategie využívá často, ale primární akcent kladený na intuitivní procesy
vlastní tvorby udržuje dílo Svatopluka Klimeše čistě v rovině vizuálního uměleckého zájmu.
V současné post-industriální společnosti je citelné rozplývání hranic mezi mnohými doposud
pevnými kategoriemi. Umění a design se vzájemně ovlivňují, inspirují, ale stále existují mezi
nimi základní rozdíly, které nejde ignorovat. Z pohledu kategorie designu je dílo Svatopluka
Klimeše koncipované ne-vážně, s vážným zaujetím a téměř programově však reflektuje
subjektivní procesy hledání, objevování a transformování konkrétní a výjimečné situace.
Prostor Galerie VŠUP je v pravém smyslu slova relevantním prostorem pro prezentaci tohoto
cyklu. Ideová koncepce výstavy přímo koresponduje s pozicí této instituce (VŠUP) v kontextu
současné české vizuální kultury. Na její půdě by mohlo být dílo Svatopluka Klimeše
obohaceno o další komunikativní rozměr, související s otázkou vnímání vztahu designu
a umění.
V r. 2009

Mgr. Anna Vartecká
Katedra dějin a teorie umění,
Fakulta umění a designu UJEP
Ústí nad Labem

