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Dvěma výstavami dvou mladých umělkyň, Češky a Slovenky, čerstvých
absolventek uměleckých škol v Praze a Bratislavě začíná Galerie Jiří Švestka
serii menších výstav mladých umělců převážně z východní Evropy. Výběr těchto
dvou umělkyň přímo souvisí s účastí dr. Jiřího Švestky v Jury významné ceny pro
mladé umělce ze střední a východní Evropy Essl Award CEE. Obě umělkyně byly
finalistkami posledního ročníku této ceny, Petra Malá získala druhou cenu v
České republice, Katarína Poliačiková speciální cenu.
Barevné fotografie Petry Malé Miller (1979) vyvolávají až surrealný dojem. Jejich
základem jsou vnitřní prožitky a vzpomínky umělkyně z dětství, které převádí do
svého dnešního dospělého života a mentálně obrazově rekonstruuje. Více než
rok žije Petra v Kanadě a do kontextu jejího českého, nebo přesněji řečeno
moravského dětství, se mísí provinčnost kanadského maloměsta.
Katarína Poliačiková (1982) je konceptuální umělkyně, která nepreferuje jedno
medium, naopak téměř systematicky používá všechna media, která jsou jí
dostupná. Od tématu své vlastní identity přes identitu jako takovou až po
speciální připad identity ve výtvarném díle a jeho vnímání dospěla do filozofické
roviny. Často s dávkou jemné ironie podněcuje kritickou diskusi, která se jen
zdánlivě dotýká pouze výtvarného provozu.
Přestože obě dvě výstavy byly koncipovány samostatně, mají díla Petry Malé
Miller a Kataríny Poliačikové hodně společného. Téma paměti nebo uplynuvšího
času zpracovávají každá svým idnividuálním autentickým způsobem. Obě také
nezapřou své středoevropské kořeny a návaznost na zdejší tradice.
K oběma výstavám připravujeme katalog, který vyjde do poloviny března. Text o
Kataríně Poliačikové, který napsala Markéta Stará a statement Petry Malé Miller
jsou k dispozici již dnes.
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