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Black Metal, Milan Ladyka

Výstava Black metal je koncipovaná ako pomyselná 
nástenka s“profilovkami” užívateľov sociálnej siete meta-
lovej komunity. V ostrom kontraste k nej autor na základe 
príbuzných znakov – ostne, latinské názvy, prítomnosť istej 
extrémickosti – priradzuje diametrálne odlišný motív exotic-
kých rastlín – kaktusy.

Jednotlivé snímky sú transformované do koláže z farebného 
papiera tak, aby sa v nich zachoval dojem fotografickosti. 
Portréty neznámych užívateľov pripomínajú skôr fotografie 
v mysli, kde si dokážeme spomenúť len na niekoľko hrubých 
čŕt. Koláže radené za sebou splývajú do jednej abstraktnej 
línie. Na tejto nástenke, osi, nemajú svoje fixné miesto. Sú 
zameniteľné, či ľahko odstrániteľné bez toho, aby nejako 
významne narušili celok. Oproti javu akéhosi warholovského 
množenia a tým vyprázdnenia obsahu pred apatickým divá-
kom tu stojí médium papiera, ktoré je akoby schopné ťaživú 
tématiku absorbovať.

Spomínané portréty pripomínajú logotyp, či vektorový 
princíp pri manipulácii s jednotlivými vystrihnutými vrstva-
mi. V ich reliéfnosti možno rozpoznať pózu, gesto, situáciu. 
Pôsobia neosobne. Akoby až iba kaktusy mali každý svoju 
vlastnú osobnosť. Autor usiluje o akúsi poetickú reflexiu hľa-
dania naturálnosti a autentickej skúsenosti uprostred umelo 
sprostredkovaných podnetov. V priesečníku kontrastných 
(osobných) tém, ktorými sú mladistvé opojenie blackmeta-
lom a pestovateľská záľuba hľadá ich vnútornú jednotu.

Súčasťou vernisáže je aj zvuková performance, v ktorej 
autor na detskom keyboarde a starých reproduktoroch  
od pc imituje blackmetalový zvuk.


