Šimon Levitner

datum narození: 12.9. 1992
adresa: Malířská 227/14, Praha 7, 17 00
telefon: +420 776 676 555
e -mail: levitner.simon@gmail.com

Výstava fotografií - Galerie velryba, Praha, CZ
(s Irynou Zakharovou)

vzdělání:

Greeting from Gosswehort - MENU lab, Hradec Králové, CZ

2013 - ? / FAMU- katedra fotografie
2014 / AVU - stáž, ateliér intermédií
2008 - 2014 / Střední škola aplikované kybernetiky
výstavy:
2016
Translocation - Musrara school, IL (skupinová výstava)
The most impossible of renunciations - Tisch School of the
Arts, New York, USA (skupinová výstava)
Hradec Králové - Architektura - MENUlab, Hradec Králové, CZ
(s Petrem Pustinou)
Kutálení - Galerie panel, Praha, CZ (s Alexandrem Martsynukem)
2015
Subversive tactics - Czech centrum, New york, USA
(skupinová výstava)
Strategies: Performances - Czech centrum, New york, USA
(skupinová výstava)
DOME ZERO - Galerie Jelení, Praha, CZ (s Davidem Střelečkem)
Famugrafie - NTK, Praha, CZ (skupinová výstava)
Matter of photography - Prospektos gallery, Vilnius, LT
(skupinová výstava)

2014
II - bytová výstava, Praha, CZ (skupinová výstava)
Figura a tvar - Galerie Míšenská, Praha, CZ
(skupinová výstava)
Ale kam to vede? - Výstavní síň jiřího jeníčka, Beroun, CZ
(skupinová výstava)
First Year - Open Air program Festivalu divadel evropských
regionů, Hradec Králové, CZ

Resistance
lambda print 80x112 cm , digitální tisk, objekt (tisk
na plexisklo)
2016

pohled do instalace, galerie AMU

Studie masivu letenského kopce v Praze, místo
bývalého Stalinova památníku.
Poloha letenského kopce vybízí k umístění
reprezentativní stavby, monumentu. I přes množství
plánovaných nebo uskutečněných tranforamcí (či
dofermací) však vždy prokáže svou schopnost jim
vzdorovat. Veškeré realizované projekty téměř
vždy zanikly v poměrné krtákém časovém horizontu, o množství plánovaných a nerealizovaných ani
nemluvě. Věnuji se zde tedy právě této pozoruhodné schopnosti resistance masivu letenského kopce
napříč minulostí, současností a budoucností.

Skrývám se, ale nikdo mě nehledá
80x112 cm , digitální tisk
2016

Nakolik je normální, na místě a v neposlední řadě
společensky přijatelné, být paranoidní ohledně sledování našeho chování a pohybu současnými metodami využívající kamerové systémy, drony, sociální
sítě, apod,...

DOME ZERO
Budoucnost, která se úplně nestala
Šimon Levitner / David Střeleček
6 fotografií 27x21 cm, 1 fotografie 70x50 cm
- lambda print, objekt - beton, plexislo
Věnujeme se fenoménu kdysi naznačených, avšak
nevyplněných či nepovedených budoucností.
Zvláště pak momentu, kdy člověk narazí na nějaký
hmotný fragment či motiv z minulosti, který mu náhle připomene linku kterou přestal sledovat, nebo se
ona sama samovolně stočila jiným směrem.

V semntimentálních chvílích se snažíme tendence
výše zmiňovaných let oživit, avšak už bez původních
myšlenek, pouze jako estetiku připomínající nám
moment z minulosti.

pohled do instalace, galerie Jelení

Sledujeme zde linku naznačovanou v 80týh
a především 90tých letech, kdy se futuristické vize
slibující zítřky plné fascinujících složitých technologií
a high-tech pohodlného života částečně prolnuly do
běžného života a coby “kluci” jsme se s touto estetikou setkávali. S Fragmenty těchto vizí se občas
setkaváme i dnes, ikdyž budoucnost technologií se
nakonec stočila poněkud jiným směrem a vize budoucnosti se jeví spíše ustrašeně a apokalypticky.

DOME ZERO / Future, that never happened

autor objektu - David Střeleček

Odstavka
Šimon Levitner / David Střeleček
performace 15min
2015

záběr z performance

Audio - vizuální zpracování prostoru železniční
odstavky v Praze Vršovicích. Na tomto prostoru nás
zaujalo, že pokud ho člověk prochází po ose, jenž tvoří
koleje, tak jeho trasa má ráz podobný hudební skladbě.
V původně ploché krajině, definované víceméně
pouze kolejištěmi se postupně začnou objevovat
různé prvky v jasných celcích a rozlišitelným rytmem.
Také se postupně zvedá ráz krajiny, který vrcholí
v hromadách suti na konci celé trasy. Prostor jsem
zpracovával ve spolupráci s Davidem Střelečkem,
kdy on na prostor reaguje hudebně a já obrazem.
Naším záměrem není pokus o přesnou deskripci
místa, spíše ale rekonstrukce pocitu,jakým na nás
procházky po tomto místě působily.

Pravidla hry
černobílá fotogragie, 30x40 cm, barytový papír
2015
Tato práce se věnuje imaginárním prostorům a jejich
hranicím, na které dobrovolně přistupujeme nebo se
jim podřizujeme. Často jaksi přirozeně, ze zvyku či
ze zkušenosti. Někdy nám však musí být vysvětleny
a až poté nám i naprosto abstraktní limity a hranice
začnou dávat smysl a řád.

Na základě konkrétních herních plánů tvořím plány
nové, pozměněné, ale stále s původními prvky,
tak, aby originální hra byla stále rozlišitelná. Tyto
nové plány pak umisťuji do původních prostředí,
kde získávají trochu záhadný charakter. Jedná se
o novou hru, jejíž pravidla ještě neznám? Nebo je to
pouhá chyba? Nebo to vůbec není hra?

pohled do instalace, galerie Czech center New York

Paralelu tohoto principu spatřuji v pravidlech sportů
a her, kdy po porozumění pravidel hry nám začnou
abstraktní obrazce hřišť a herních plánů dávat jasný
smysl, a pokud chceme hru hrát, musíme se nutně
pohybovat v jejích limitech.

Monumenty

Věnuji se zde stavbám ventilačního systému
pražského metra ze dvou pohledů.
V první části se jedná o instalaci inspirovanou jednak
topologí staveb, ale převážně se věnuji zpracování
určitého pocitu a situace, které se nim váží.
Účel těchto staveb je zajišťovat cirkulaci vzduchu
v systému metra. Pro mě ale často působí jako jakési
monumentální totemy či monolity společnosti pohybující se ve městě. Tomu trochu nahrává i skutečnost,
že se často nenachází v bezprostřední blízkosti stanice metra, ale člověk na ně může narazit i v blízkých
parcích či prostranstvích, kde bez znalosti účelu
stavby působí lehce záhadným dojmem. Přistupoval
jsem k jednotlivým stavbám jako k bodům jakéhosi
mystického systému který umožnuje lidem se pohybovat po městě, a kde se tento pohyb podobá jakémusi rituálu.
Instalace průchozího modelu simuluje zážitek snadné zranitelnosti celého tohotu systému, kdy ventilace, nějakou chybou či vlivem útoku, nenasaje
čistý vzduch, ale znečištěný, celý systém zamoří
a znenadání se stáva velmi nebezpečným.

V druhé části práce pak pokračuji v mapování
a katalogizaci staveb jako takových. Zde mi jde už
jen a pouze o topologii staveb. Přijdou mi totiž jako
vcelku dobrý příklad, či snad jako určitý ukazatel
toho, jak se vyvíjí státem financovaná architektura. Účel staveb totiž zůstavá stejný a staví se
kontinuálně nové (průměrně každých 5-10 přibudou
nové realizace) od 60tých let do současnosti.
Výslednou formou je kniha, kde stavby jsou řazeny
chronologicky a lze tedy proměnu vizuality v čase
dobře pozorovat.

Monuments - A story about air conditioning system (2014, size variable, instalation, gelatin silver print on baryta paper)

Monuments - A story about air conditioning system (2015, size variable, instalation, gelatin silver print on baryta paper)

Actually Untitled (2015, size variable, gelatin silver print on baryta paper)

Universal - How does universal still life, portrait and landsape look like?
(2013, instalation, video, gelatin silver print on RC paper)

Universal - How does universal still life, portrait and landsape look like?
(2013, instalation, video, gelatin silver print on RC paper)

