
Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel. pokladna 354 224 111,  606 928 844

Peter Kozma / NEZNÁMÉ SVĚTY

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary

Termín: 31. ledna – 30. března 2014

vernisáž čtvrtek 30. ledna v 17.00 hodin, úvodní slovo Jan Samec a Peter Kozma

Kurátor výstavy Jan Samec

Otevírací doba: úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,- / 20,- Kč, 

Současná výstava v Interaktivní galerii Becherova vila prezentuje méně obvyklé propojení 
špičkových vědních disciplín, podnikánía výtvarného umění. RNDr. Ing. Peter Kozma DrSc., absolvent 
oboru jaderné fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, bezesporu patří v oboru 
experimentální nukleární fyziky k našim předním odborníkům s širokou zahraniční zkušeností. 
Pracoval v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy, ve Spojeném ústavu SUJV v Dubně u Moskvy, ve 
Spojených státech amerických (Univerzita v Bloomingtonu, Fermiho Národní laboratoř), v Holandsku 
(TU Delft), v Německu (Univerzita v Siegenu) a v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN 
v Ženevě. Navíc Institut Technologických Aplikací, který založil a řídí, byl zařazen v roce 2009 mezi 
TOP 100 nejlepších firem v České republice, takže jej můžeme zároveň považovat i za velmi 
úspěšného podnikatele. Jako kreativní osobnost se však už řadu let pohybuje i na poli autorské 
fotografie, ačkoli ne všechny jeho práce byly pořízeny fotoaparátem. S tvorbou Petera Kozmy se 
nesetkáváme v karlovarském regionu poprvé, v roce 2010 měl v chebské Galerii fotografie G4
samostatnou výstavu pod názvem „Interakce a koincidence“. Koncepce chebské výstavy však kromě 
vědecké či HI-TECH fotografie reflektovala také dřívějšípřevážně černobílé fotografické cykly z cest  a 
zároveň i současné barevné portréty významných osobností, které autor na svých zahraničních 
pobytech potkává. 

Karlovarský výběr je orientován výhradně na tvorbu, kterou autor označuje jako Art Tech 
fotografie, z nichž některé už vznikly mezi roky 1976 a 1988, ale s jejich digitální úpravou začal až 
v první dekádě našeho století. V průběhu předchozích let zachycoval interakce a dráhy částic 
v jaderných foto-emulzích (Ilford), v detektorech záření („solid-state“ detektor) a v bublinkových 
komorách (Canon), využíval scintilační detektory fotonásobičů, vytvářel radiogramy na fotomateriál 
(Ilford), zvětšeniny z atomových mikroskopů (Olympus 21 s pomocí fotografické techniky Leica) či 



využíval lasery (Canon). Karlovarskou kolekci vytváří sedm volných cyklů: Křemíkové krystaly, 
Optická vlákna, Scintilační krystaly pro pozitronovou emisní tomografii, Lasery, Nanotechnologie, 
Urychlovače částic a Kvark – gluonová plazma. Jejich selekce i další členění na podskupiny vychází 
více z genetické než z vizuální příbuznosti, ale návštěvník výstavy se nemusí bát příliš vědeckých 
názvů či dokonce úplně neznámých pojmů. Aniž by si totiž musel nejdříve pročíst erudovaný autorův 
komentář k jednotlivým kapitolám tvorby, bude okouzlen překvapivě bezprostřední atraktivitou a 
přitažlivou vizualitou vystavených snímků. Výsledné kompozice někdy připomínají spíše gestickou 
abstraktně expresivní malbu (Difenyl stilben, Arzenidy a fosfidy z cyklu Lasery), jindy více 
geometrizovanou kompozici (Mikročipy). Fascinující imaginace jakýchsi mytologických znaků 
v hloubkách vesmírných prostorů je charakteristická pro rozsáhlejší cyklus Hi-Tech Optics. Záznamy 
konkrétních drah či stop světla zachycených v milisekundách a v mikroprostoru nejmodernějších
křemičitých supervodičů nalezneme v souboru Optická vlákna, monochromně modré struktury jsou 
základem kompozic v cyklu Polykrystalický křemík; naopak v Pozitronové imaginaci autor laboruje 
s rentgenogramem lidské ruky v mnoha barevných mutacích. Podobu orientální mozaiky či barevně 
přitažlivé abstrahované vitráže nám evokují fotografie Fraktálů s dynamickým prouděním 
kompozičních elementů. Ze stejné oblasti, jež se v poslední dekádě dynamicky rozvíjí –
Nanotechnologie, jsou i dva záběry Atomového mikroskopu, které svou barevností a strukturou 
můžou připomínat erodované přírodniny, k totožnému cyklu patří i Rezonátory, s „realistickým“
tvaroslovím shluků červených pilulek letících v prostoru či zdánlivým detailem štosu papírových filtrů. 
Obdobnou bizarní konkrétností jsou obdařeny i některé Radiační imaginace (např. Květina) z cyklu
Urychlovače částic, jež svou černou kresbou na červeném podkladu oscilují podobně jako 
surrealistická díla mezi neskutečným zpodobením konkrétních reálií a čirou abstrakcí. V zobrazení 
Hadronů čili „antikvarků“ ze stejného cyklu bychom asi těžko hledali jedny z nejmenších dosud 
známých částic, překvapivě harmonické řazení dvoubarevných ploch a výrazných tmavých kontur v 
obou vystavených kompozicích odkazuje pozorovatele spíše k secesní morfologii. Výrazné fantazijní 
podněty nám poskytne obsáhlý soubor Kvark – Gluonová plazma, který vznikl v souvislosti 
s autorovým angažmá v evropské laboratoři CERN, kde už několik let je v provozu největší urychlovač 
částic LHC (Large Hadron Collider) na světě. Díla geneticky spojená s experimenty a simulací tzv. 
„velkého třesku“ zaznamenávají a zobrazují exploze částic, nová skupenství hmoty a pro laiky těžko 
definovatelné procesy, nicméně se v Kozmově podání jedná o výsostně autonomní autorské kreace, 
které nás okouzlí svou bezprostřední sugestivitou, aniž bychom potřebovali znát podstatu jejich 
vzniku.

Pro současné výtvarné umění je příznačné, že hledá originální, nekonvenční a netradiční 
oblasti, nové autentické podněty. Umělci se v touze po výlučné jedinečnosti často obracejí 
k mimoevropským civilizacím a filozofiím. Pole vědeckých objevů, ať už v mikrokosmu či makrokosmu
není v českém umění příliš frekventováno, přitom skýtá neuvěřitelné množství inspirativních impulsů, 
které může kreativní tvůrce v obrovské škále využít, jestliže opustí představu, že tato oblast patří 
pouze vědcům. Práce Petera Kozmy a jeho výstava v karlovarské Interaktivní galerii Becherova vila 
jsou tím nejlepším příkladem, stávají se pro nás výzvou nejen k zhlédnutí, ale i k reflexi našich 
předsudků a ustálených konvencí. Věřím, že vnímavé návštěvníky zaujmou, probudí jejich zvědavost 
či dokonce neodbytnou touhu odhalit a prozkoumat ony „Neznámé světy“.

Jan Samec



Vystavené soubory:

Křemíkové krystaly pro polovodičové technologie a fotovoltaiku
Polykrystalický křemík
Mikročipy 

Optická vlákna pro vysokorychlostní přenos informace
Optická vlákna 
Hi-Tech Optics

Scintilační krystaly pro positron emisní tomografii
Pozitronová imaginace 

Lasery 
Arsenidy a fosfidy 
Difenyl stilben

Nanotechnologie –budoucnost v atomech a molekulách
Rezonátory 
Fraktály

Atomový mikroskop

Urychlovače částic 
Hadrony
Big Bang 
Radiační imaginace 

Kvark – gluonová plazma,
Kvarky




