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o výstavě:
První samostatná výstava Robina Závodného, studenta 5. ročníku ateliéru
reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, prezentuje několik
fotografických souborů, které spojuje téma urbánní krajiny, města a počítačového
prostředí.
Autor se těmto tématům věnuje již od začátku svého studia. Virtuální prostředí
vnímá jako prostor, který na nás stále více působí, jelikož se v něm dnešní člověk
stále více pohybuje. V jednom ze svých prvních souborů nazvaném Printscreen
(2008) konfrontuje principy prostředí počítačových her s reálnými místy ve svém
okolí a vytváří podivně nereálné prostory, sledované typickým „herním“ pohledem.
V navazující práci Google (2009) jej inspiruje internetová aplikace Google Earth,
podle které přestavuje své rodné panelákové sídliště do téměř abstraktní
deformované simulace, kterou tento program svým uživatelům předkládal jako
„zástupnou realitu“. Olomoucké sídliště Lazce zapůsobilo jako inspirující
prostředí ještě jednou v souboru Urbánní krajiny, který je hrou vizuálních vztahů a
podobností mezi pestrobarevnými fasádami a bezprostředním okolím.
Odlišný přístup k městské krajině nalezneme ve fotografiích ze souboru Město
Libavá, dokumentující zchátralé fragmenty kdysi prosperujícího města, které je
dnes součástí stejnojmenného vojenského újezdu.
Výstava Fraktál zahrnuje i zcela nové snímky z nedávno proběhnuvší studijní stáže
na Taiwanu. Jednou částí jsou krajinářské fotografie na pomezí přírody a
civilizace a druhou volný soubor dokumentárních fotografií.
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