Myšlenka nafotografovat cyklus
„Ze života panenky“ vznikla při Červenkových
toulkách po opuštěných domech v květnu
2008. Prvotním impulsem bylo, že fotografoval
obsah skříně v takovém stavu, v jakém
ji obyvatelé v domě kdysi bydlící opustili.
Na zaprášené podlaze skříně ležela hadry
z části zakrytá panenka. Vyfotografoval skříň,
do níž krajem pronikalo pohádkově podmanivé
světlo. Tato úvodní fotograﬁe cyklu dostala
název „Nález“. A od „Nálezu“ plyne celý život
„Panenky“, jak ho imaginárně v prostředí
rozpadajícího se opuštěného domu vytvořil
fotograf Milan Červenka. Kráčí postupně jejím
životem ve všech rolích, do kterých ji pasoval
- od nejobyčejnějších životních událostí,
až po složitější myšlenková schémata.
Za Červenkovým fotograﬁckým cyklem
„Ze života panenky“ lze však spatřit i rozměr
další – jedinečný lidský příběh, zdánlivě okem
na fotograﬁích neviditelný: třeba drobnou
jemnou dlaň pro nás neznámého a anonymního
děvčátka, která panenku kdysi něžně hladila,
pěstovala i ukládala ke spánku. To však bylo
dávno, tak dávno! Teď opuštěná panenka
bez pohlazení spí pod prachem let ve stejně
zaprášené skříni v neútulných prostorách
rozpadajícího se domu. A vzpomněla
by si ještě na ni drsná a vrásčitá dlaň stařenky?
V hledání, nalézání a zobrazování
neúprosného a nemilosrdného běhu času
vidím nejhlubší poselství fotografa Milana
Červenky.
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Výstava fotograﬁckých cyklů:

Ze života panenky
Z opuštěných domů

Fotograf Milan Červenka je fascinován
světem starých, opuštěných domů, samot,
ztrácejícího se světa rozpadajících se stavení.
V jeho fotograﬁcké tvorbě se obdivuhodně
snoubí
složky dokumentární a výtvarná.
V té první zachycuje v pomíjivých zlomcích
času to, co už při příští jeho návštěvě bude jiné a
také mnohokrát - jak si sám ověřil - už nebude
žádné. V tom je jedinečnost tohoto dokumentu:
zachytit pro nás všechny současné i generace příští
něco, co bylo, v torzech či zlomcích ještě dožívá,
ale zcela jistě už nebude. A nalezená stavení nebo
zátiší v nich a okolo nich, nezachycuje způsobem
epicky popisným, všeobjímajícím, ale snaží
se v detailu či polocelku vystihnout a podtrhnou
jen to podstatné. Pro zdůraznění svých
fotograﬁckých záměrů pečlivě volí světlo,
atmosféru, denní či roční dobu. Důsledně
se vyhýbá používání umělých světelných
zdrojů, které by mu sice nelehkou práci po
technické stránce výrazně usnadnily, avšak setřely
by beze všech pochyb „genius loci“ onoho místa
a okamžiku. Pro zpracování svých fotograﬁckých
záměrů
využívá
klasickou
černobílou
středoformátovou kameru a veškeré zpracování
svých negativů i pozitivů doma ve fotokomoře
podřizuje námětu tak, aby na výsledné zvětšenině
byla obsažená nekonečně široká škála tónů
od bílé až po nejhlubší černou. A že se dal na cestu
nanejvýš obtížnou! Stačí si jen připomenout ten
rozsah jasů mezi tmou půdních zákoutí na straně
jedné a oslnivými paprsky světla ochromujícími
zrak i krystaly fotograﬁcké emulze vnikajícími
do stavení okny a vikýři na straně druhé.
Technickou stránku klasické černobílé fotograﬁe
však Milan Červenka zvládl bravurně (mimo jiné
i díky své zálibě v chemii a studiu technik starých
mistrů černobílé fotograﬁe), a tak se může plně
soustředit jen na „své“ příběhy.
(Antonín Kostka)

