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                Výstavní plán galerie Prokopka sm uje k mladé a st ední generaci výtvarník  a 
má obsáhnout všechny výtvarné obory. 
               Galerie Prokopka p edstavuje intermediální tvorbu Jany Zho ové (nar. 1986), 
absolventky ateliéru Malby / F.Kowolowského / na Fakult  um ní v Ostrav . Zho ová se v 
projektu HORYDOLY zam uje na video a malbu. Obecn  se v nuje objekt m, instalacím, 
videoartu, práci se zvukem a jejich vzájemným kombinacím. Trvale ji zajímá propojení 
témat jako intimita, soukromí, pam , vnímání prostoru, asu a reality. 
              Obrazy jsou malým izolovaným sv tem uchovávajícím si vnit ní prostor. 
V autor in  tvorb  jsou návratem k záv snému obrazu, ovšem jejich p ímým p edch dcem 
jsou trojrozm rné objekty. Tato objektovost je na nich nadále patrná a spolu s 
transparencí vytvá ející zmín ný vnit ní prostor p ibližuje obraz plochému boxu nebo LCD 
obrazovce, v níž není obraz povrchovou vrstvou, ale prosakuje kdesi z útrob, kam nemáme 
pot ebu dohlédnout. Tyto obrazovky nefungují podle technických parametr  a p enášený
obraz zobrazují podle vlastních pravidel, které nám nemusí být jasné. Vyjevují nám 
fragmenty krajin; spíše tušených než skute n  vnímaných. Tyto krajiny jsou výrazn
redukované a v podstat  industrializované. Nazna ují, že slábnoucí kontakt s jejich 
p írodním p edobrazem m že být v prost edí Ostravy možným impulsem pro toto 
rozvzpomínání se. Ovšem vzpomínka nikdy nedostane fyzi t jší podobu, protože nadále 
z stává ve své technicistní izolaci uvnit  obrazu. Louhuje se n kde uvnit  svého igelitového 
akvária. Samotný igelit je d ležitým bodem celého obrazu a jeho jemnost a efemérnost by 
mohly být vlastností živoucího organismu. Na jeho ploše dochází k vrstvení krajiny z 
fragment , o nichž se dá spekulovat, zda mají p írodní p vod. 
             Jana Zho ová svou tvorbu prezentovala v ad  galerií i ve ve ejném prostoru, 
nap . v projektu Kuka ka.

Janazhorova.wordpress.com 

Pokud Vás vystavená díla zaujala, m žete kontaktovat kurátorku výstavy.

                                                                                                                        kurátorka: Markéta Vl ková

Kontakt:
GALERIE PROKOPKA,www.galerieprokopka.cz, Markéta Vl ková


