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Téma:

Portrét

Portrét...
„Co je portrét? D-ú-ú-ú-še jenom zlatá...!“ Každý portrétista vám řekne, že to chce několik
posezení s modelem, a i kdyby pracoval na zakázku
pro člověka toužícího vlastnit portrét někoho jiného,
snaží se zpravidla o modelu dozvědět něco víc. Může
to být i snaha o to, aby se mu lépe/lehčeji pracovalo,
ale hlavně by v té tváři rád vyjádřil něco, co na povrchu není hned vidět. Pak má i dobrý pocit, že se dílo
zdařilo (a čerta se stará o to, co na to model sám, tedy
většinou).
Nejlepší je (samozřejmě/možná), pokud je model důvěrně známý: Portrét syna Matyáše.
Ošidnější je už Autoportrét, protože se můžete vypodobnit nejen tak, jak se vidíte, ale také tak, jak byste se rádi viděli...
Potom byli/jsou lidé, které
máte z nějakého důvodu rádi, ale neměli jste příležitost setkat se s nimi (a mnohdy už ji ani mít nebudete). Přesto byste je, a svoji představu o nich, rádi
udělali jinak než digitálním fotoaparátem s „telezoomem“. Potom v podvědomí urputně pracuje to,
co o nich víte zprostředkovaně – jejich práce a život: L. N. Tolstoj, H. R. Giger a J. M. Hendrix. Tehdy
už tak „půlnapůl“ spolupracují vědomosti, fotografie a videa, hudba atd. s vlastní představou a pocitem
vhodné prezentace. Byli i lidé, které znáte z dobových vyobrazení, z jejich práce a z literatury nejen
životopisné, ale i fiktivní. V nejedné knize spolu rozpráví osoby, které se v čase a prostoru setkat nemohly. A pak už se portrét stává i lehce imaginárním:
F. Villon, N. V. Gogol, W. Shakespeare a A. S. Puškin.
Je jistě ještě celá řada „kategorií“ portrétu, ale
na ty v naší malé galerii už tentokrát místo nezbylo...
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