Milan Sklenář
27. 6. 1941 narozen v Plzni
1966 dokončil Vysokou školu báňskou v Ostravě
1968 emigroval do Kanady,
		 studoval v oboru filmu a dějin umění
1975 získal titul Bakaláře krásných umění
		 na Concordia univerzitě v Montrealu
1976 v New Yorku pokračoval ve studiích v oboru
		 fotografie a teorie komunikací
1979 titul Magistr krásných umění na Nové škole
		 sociálního průzkumu v New York City
1982-3 žil a fotografoval v Los Angeles
1984 stěhuje se do Nového Mexika a od roku 1985
		 vyučuje fotografii na Univerzitě v Gallupu,
		 kde založil i galerii se zaměřením na současné umění
		 (Crashing Thunder Gallery)
adresa: 228 W. Coal AVE, Gallup, Nové Mexiko, 87301
e-mail: milansklenar@hotmail.com
telefon: 001/505 722 9459
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BAREV NÁ FOTOGR AFIE

2. 7. – 3. 8. 2008
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení ve STŘEDU 2. července v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury

Jestliže minulá výstava bezděčně připomněla zdejší
stav beznaděje po srpnové invazi, pak Milan Sklenář jako
východisko volil emigraci. V Kanadě našel sám sebe, až
teprve tam a následně i v New Yorku studoval v oboru filmu
a fotografie, včetně dějin umění, a stal se fotografem. Od roku
1985 je i galeristou v Gallupu, ve státě Nové Mexiko, kde
žije a působí na univerzitě. Výstavu zprostředkoval Lubomír
Janečka, sochař, jehož sugestivní kresby patří v galerii
k vrcholným. Poznali se spolu na dávno vysněné Lubošově
výpravě do pouští.
Od samých počátků v kanadském Montrealu a Thompsonu,
i v New Yorku a Los Angeles, stejně jako při výjezdech
do Mexika a nakonec i v Gallupu, všude tam se v civilním
podání Milanových snímků výrazně projevuje plné porozumění
a živý zájem o člověka v jeho prostředí. Totéž platí pro
pozdější návraty domů do Čech a na Moravu, a přece to není
jeho poloha jediná a výlučná. Průběžně fotografuje i krajinu
bez lidí, ať už pouště přírodní nebo samotu periferií…v ní
opuštěnost oken a dveří, tichou trpělivost zraňovaných zdí…
Jejich kulisy výmluvně rámují zmíněné motivy figurální
a není divu, že se v cyklu „Zdí“ osamostatnily. Pamětí jizev
vypovídají o věčném opakování důvěrně známých situací
příběhu všedního života, který se v nich odehrává a do nich
i otiskuje. To proto se zaměřil na detaily, kterými už samy plochy
zdí v hlavní roli a ryzí čistotě osvobozující formy svébytné
řeči tvarů zrcadlí jeho uplývání, ale i zrání do krásy. Střídmě
vyvážená souhra světla a hmoty s cíleně laděnou barevností
výsledný účinek násobí. Mlčky ponořme se do ticha jejich
vyprávění.
Miroslav Koval, květen 2008

cyklus Zdi, Gallup a Kalifornie, 2006 – 2008
18 digitálních fotografií v rozměrech 61 x 81 – 100 cm

