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Artur Magrot ve své práci vždy sleduje hranice mezi různými prostory, jejich mediálními možnostmi a 
politickými režimy, ohledává velmi jemné povrchy mezi soukromým a veřejným, svobodným a 
uzavřeným, nebo prostorem mým a naším sdíleným. V rámci projektu Glitch zone (2015) tak třeba využil 
rušičku signálu mobilních telefonů, aby naboural a zviditelnil spojení, která považujeme za samozřejmá, 
aniž bychom si vůbec uvědomovali jejich existenci. Ve videu Cannis Lupus (2019) pak zkoumá možnosti 
narušení soukromí, ovlivnění našich přání, konflikt zájmů, průnik prostorem ale i skrývání akterů. 

Na výstavě Global Illumination otevírá svůj vlastní domov a ateliér. Kamera prolétá místnost od okna, 
přes dočasná zákoutí, skrumáže věcí, nezamýšlená zátiší zpět ven. Ve hře je nejen naše sdílená zkušenost 
se sebe-izolací v našich domovech kvůli opatřením proti pandemii, ale také hranice osobního a tvůrčího 
prostředí, hutného vnitřku a imaginárního, ideálního vnějšku, ke kterému se kamera vrací jako k 
jakémusi ironickému východisku. Vnějšek jako by byl všudypřítomný a přeci nedosažitelný. A právě v 
čase karanténních omezení se stává předmětem našich očekávání, i spekulací. 

Samotný výraz Global Illumination může působit jakousi ambiciozní symboličností, příslibem jasnějších a 
širších horizontů. Ale ve skutečnosti jde o algoritmus, který se stará o realistické osvětlení 3D prostoru v 
Unreal Enginu, se kterým Artur Magrot pracuje. Osobní prostor a jeho zcizení virtuální realitou, hmota 

věcí i dnů strávených mezi čtyřmi zdmi a na druhé straně lehkost softwarové reprezentace, jasné 
omezení a nejasné hranice (jako ostrovy ve Fortnitu); videoinstalace nás nutí zkoumat, osahávat a 

přeznačovat prostory intimity a politiky. Kde že to vlastně přemýšlíme? Co dává tvar našim pocitům, 
očekáváním a možnostem? 

Václav Janoščík 
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hunt kastner s potěšením představuje výstavou “Global Illumination” diplomovou práci Artura Magrota 

(*1985, Cheb), který v roce 2020 ukončí svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval 
v ateliéru Intermediální tvorby 2 pod vedením Jiřího Příhody a od roku 2016 pod vedením Pavly 
Scerankové a Dušana Zahoranského. Během šestiletého studia absolvoval stáž v ateliéru nových médií 
pod vedením Anny Daučíkové na AVU (2019), v ateliéru experimentálního filmu na UDK Berlin (2019) a 
na HFBK Dresden (2018). V roce 2020 byla jeho práce představena na výstavě “Stupeň volnosti” v Galerii 
Jelení v Centru pro současné umění Praha.  Většina jeho dřívější práce se odehrávala ve veřejném 
prostoru;  v roce 2010 spoluzaložil projekt Ukradená galerie, mezinárodní síť non-stop galerií obvykle 

umístěných na ulicích, a od roku 2018 spolupracuje s INSITU – evropskou platformou pro uměleckou 
tvorbu ve veřejném prostoru. 

Letos je to čtvrtým rokem, kdy hunt kastner uspořádala výstavu závěrečné práce studenta, diplomujícího 
na jedné z českých uměleckých vysokých škol. V tomto roce šlo o obzvláště náročný úkol, jednak z 
důvodu vysoké kvality diplomových prací, jednak z důvodu virové pandemie, která výrazně limitovala 
setkávání s umělci a zapříčinila odložení prezentace řady závěrečných prací až na září tohoto roku. 
Všichni jsme se v této době snažili co nejvíce pracovat z domu, stejně tak Artur, který během karantény 
vytvořil novou video-instalaci pro svou diplomovou práci. Video předkládá příhodný narativ o vnímání, 
izolaci a vztahu k našemu nejbezprostřednějšímu okolí. 

Rádi bychom poděkovali a poblahopřáli všem letošním absolventům, se kterými jsme měli možnost se 
setkat a pohovořit během procesu vzniku jejich prací. Zároveň nám je velmi líto, že jsme neměli možnost 
setkat se s dalšími studenty.  

 

Se zvláštním poděkováním AVU a Ateliéru intermédiální tvorby 2 pod vedením Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského.  
 

 

             Rádi bychom poděkovali za dlouholetou podporu našeho výstavního programu Ministerstvu kultury ČR  & 

 

 


