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<< aliance II, 2017
		 akryl na plátně, 130 × 190 cm

energie
pomocí jednoduché symboliky jsou lidé zobrazováni v různých emočních a sociálních situacích. malé kruhy znázorňující jednotlivé osoby,
jsou umísťovány na expresivní pozadí, které reprezentuje okolní svět.
spojnice skvrn, cákanců a geometrických linií vytváří vzájemně propojené energetické pole. tyto akční a gestické prvky dodávají obrazům
potřebnou dynamiku a živočišnost. jejich různorodost, někdy až chaotičnost, symbolizuje dnešní komplikovanou dobu.
všechny zásahy na plátně (otiskování, škrábání, rytí, cákání) jsou prováděny plánovaně; vše je podřízeno stanovenému záměru. důležitý je
každý centimetr malby. každý detail nebo drobná výseč. jedná se o určitou kontrolovanou svobodu malování.
		
supervelmoci, 2017
		 akryl na plátně, 200 × 160 cm
< trosečník, 2016
		 akryl na plátně, 190 × 120 cm
< nové světy, 2017
		 akryl a křída na plátně, 180 × 120 cm

cílem divokého procesu malování je dosažení specif ické harmo nie. prioritou zůstává kompoziční a estetická vyváženost; všechny
části a barvy by měly spolu tvořit jednotný, vizuálně zajímavý celek:
...neohraničenou, energií nabitou strukturu, která vyzařuje nazpět vše,
co do ní bylo vloženo!
filip raclavský

izolace, 2016
akryl na plátně, 220 × 50 cm
vůdcové, 2016
akryl a křída na plátně, 200 × 85 cm

> menšina, 2017
		 akryl a křída na plátně, 180 × 120 cm

následovatelé, 2016
olej a akryl na plátně, 170 × 125 cm
věřící, 2017
akryl na plátně, 100 × 100 cm

masivní útok, 2016
akryl na plátně, 180 × 180 cm

filip raclavský
narozen: 31. 5. 1976 v olomouci

studia
gymnázium, olomouc-hejčín (1990 – 1994)
pedagogická fakulta univerzity palackého v olomouci,
obor pedagogika-sociální práce (2001 – 2006)

zaměstnání
policie české republiky (1995 – 2012)
útvar speciálních činností skpv, ochrana svědků (2001 – 2012)
probační a mediační služba české republiky (2013)
obecní policie velký týnec (2014 – do současnosti)
unmik – mise osn v kosovu (1999 – 2000)
vedoucí oddělení ochrany mezinárodních soudců
eupol – mise eu v afghánistánu (2007 – 2009 a 2010 – 2012)
vedoucí kanceláře eupol ve feyzabádu a logaru
velitel kontingentu policistů čr v afghánistánu

výstavy
2016

zámecká galerie pro jeden obraz, velký týnec

2008

galerie skácelík, olomouc (výběr galerie)

2007

galerie patro, olomouc (návrat energie, autorská výstava)

zastoupení v soukromých sbírkách
česká republika, německo, španělsko, usa

kontakt
www.filipraclavsky.com
tel: (+420) 777 070 613
e-mail: filipraclavskygallery@gmail.com

zámecké náměstí 775
783 53 velká bystřice
tel.: +420 774 818 153
galeriezet@velkabystrice.cz

www.galeriezet.cz
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