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I. ROZHOVOR S MARTINEM VELÍŠKEM 

Teď jsem se tak jako převlík, ono to vypadá, že jsem v hadrech, ale vypadalo to hůř. Já 

většinou nosím roztrhaný kalhoty, triko a ponožky s dírama, ale ženě jsem slíbil, že až 

budu profesor, tak budu chodit konečně slušně oblečenej.  

Začněme třeba tím, co Vás k tvorbě jako takové přivedlo. Jaká je Vaše cesta 

k umění? 

Asi to nebude mít nějaký racionální východiska a já si opravdu nepamatuju ten moment, že 

bych třeba řekl, že jsem si zlomil nohu a tím to nějak začalo, nebo že jsem se praštil do 

hlavy a přišlo to. Já jediný rozumový, co si tak nějak pamatuju je, že v první třídě, což bylo 

někdy v roce 1974, tak se přišli z rozhlasu do školy ptát, v tý době jsme bydleli na 

Vinohradech, což bylo asi 200 metrů od toho rozhlasu, tak proto si možná vybrali tu naši 

školu. No přišli se ptát těch prvňáků co chtěj v budoucnu dělat jako za profesi a vím, že 

všichni chtěli bejt kosmonauti a policisti a já jsem nějak prohlásil, že budu malíř. Né ani 

proto, že by mě to tak v tu chvíli napadlo, ale už v tý době jsem si kreslil a bavilo mě to, a 

to je asi první taková nějaká racionální úvaha, ale děti v 6 letech říkaj různý věci. Prostě 

jsem řek tohle, ale znovu říkám, že né proto, že by mě to v tu chvíli napadlo, nebo že bych 

nevěděl, co to obnáší, ale prostě jsem si od malička, co si pamatuju kreslil a bavilo mě to, 

tak mě přišlo logický, že odpovím takhle. Ale jinak si nepamatuju žádnej moment klíčovej, 

že by to bylo od tehdy, nebo protože jsem byl na výstavě a ta mě zaujala nebo protože 

tatínek byl malíř – ne. V rodině nikdy žádnej malíř nebyl a ani nebyl žádnej moment, že 

bych se praštil do hlavy a pak by mě napadlo, že bych mohl být malířem. Takže neumím 

odpovědět. Je to řekl bych od vždycky, přirozeně, ale nějakej moment konkrétní nebo 

situace neexistujou.  
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Chápu to tedy dobře, že nebyl vyloženě nikdo, kdo by Vás na tu cestu svedl? 

To určitě ne. Co tedy bylo fajn a za co jsem vděčnej svejm rodičům, že mě od toho 

vyloženě nezrazovali, a to už se teď hodně posouvám, třeba na úroveň gymnázia. Kdy 

všichni říkali: „Neposílejte ty děti na výtvarný školy, stejně se tam nedostanou a talent má 

jeden z milionu nebo z tisícovky a stejně neuspějou a budou frustrovaný a neuživí se tím.“ 

Tak si pamatuju, že jsme to doma nějak řešili a oni řekli, že jestli to chci dělat, ať to dělám. 

Tatínek byl právník a maminka úřednice.  

Je pravda, že tatínek měl to umění rád. Byl právník, ale měl to umění opravdu rád, a 

dokonce kdysi měl i co do činění s divadlem a psal a on teda psal, že byl v novinách 

společně s Arnoštem Lustigem, a dokonce máme i někde knížku, že se kamarádili a máme 

tam věnování právě od Lustiga, kde píše: „Frantovi, kamarádovi, který psal vždycky líp 

než já.“ Akorát, že tatínek se potom vrhnul na politiku a dělal na ministerstvu zahraničních 

věcí a dělal českýho velvyslance v Athénách do roku 68. Pak ho v 69 vyhodili, zavřeli a já 

si pamatuju jako dítě, že jen stavěl bazény na Žižkově, a že dělal prostě s cikánama na 

stavbě. A až pak jsem pochopil, že mluvil prostě osmi jazykama a vystudoval mezinárodní 

právo, ale pro mě bylo důležitý v těch 5 letech, že jezdil s multikárou, a že ho zdravili 

všichni cikáni v metru. 

Ale tatínek to měl rád, to umění, takže mi v tom rozhodně rodiče nebránili, a to říkám 

s vědomím toho, že když jsem učil na gymplu a měl jsem tam třeba hodně šikovnýho 

kluka, shodou okolností to byl syn mého bývalého spolužáka. Jak on se jmenoval? 

Nevzpomenu si a teď budu stresovat sám sebe. Mirek, jmenoval se Mirek. A já jsem 

mluvil s tím jeho tátou a říkal jsem: „Mirku, ten tvůj kluk je šikovnej a bylo by fajn, kdyby 

třeba dělal ty komiksy a pošli ho třeba na ilustraci na Umprumku.“ On na to: „Néé, bude 

dělat ekonomku, protože prostě musí vydělávat prachy a v tom jsou velký prachy!“ A 

opravdu mu to ten tatínek jako zakázal a mně to prostě přišlo absurdní. Takže tohle já jsem 

nikdy doma nezažil. Rodiče mě podpořili, přestože je jako jasný, že je to nepraktický.  

Nechal jste vše přirozeně plynout a prostě maloval či měl naopak pevně stanovený cíl, 

toužil něčeho dostáhnout?  Snil jste o tom stát se „velkým umělcem“? 

To je právě to, čeho chce vlastně člověk dosáhnout? Vnitřní uspokojení? Tam to možná 

nastalo už dávno. A pokud jde o to vnejškový, že Vás tak i ostatní vidí a uznávaj? To se 

přiznám, že ani nevím, jak vypadá, respektive to, že Vám to řekne třeba kamarád, nebo 

žena, nebo Vám to řeknou na akademii? Já, když jsem teď dělal tu profesuru, tak tam četli 
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ten posudek, jakej jsem jako výraznej talent svý generace, jak jsem jedinečnej a že jsem 

jako solitér nezařaditelnej. Ono se to jako hezky poslouchá, ale jako né, že se tomu nechce 

věřit, ale já vlastně ani nevím, jestli to tak je. Že jako nějakejch 6 lidí z komise dojdou 

k tomuhle? Jasně, jsou to lidi, který jsou třeba v Národní Galerii a maj za sebou něco, jsou 

to kurátoři a měli by tomu rozumět, ale ještě existuje ten svět mimo Prahu, mimo tuhle 

republiku a nevím, řekl bych, že kilometr za hranicema už lidi netuší, kdo to je Martin 

Velíšek. Takže já vlastně ani nevím, co by to mělo bejt. Uznání třeba jako Warhol? To by 

se člověk musel asi narodit v NY.  

Okolí Vás vnímá jako jedinečného a nezařaditelného umělce, to se opravdu hezky 

poslouchá. V čem ale spočívá to pravé naplnění pro Vás? 

To je tak, že s jídlem roste chuť. Samozřejmě, že já jako mířím někam zase dál, takže si tak 

říkám, že tohle už mi vlastně nestačí a už mě to neuspokojí. Takže mi přijde, že to buďto 

jako nemá takovou cenu, jako se to v rámci toho posudku tváří, že to má. Anebo je to tak, 

že je mi to málo. Já nevím, ale to uspokojení vnitřní jako je. Bez toho by to člověk nemohl 

dělat, ale to je tak vlastně tichý a klidný. Já vím, že jsem šťastnej, když maluju.  

Přímo při tom aktu?  

To je hezký (smích). Ano, přímo při tom aktu, když maluju ty akty tak při tom malování 

aktu ten akt malovací je takovej… Ale je to tak, že já vlastně občas ani nevím, co se dělo. 

Já vím, že jsem bral do ruky štětec a začal jsem malovat. Pak se do toho člověk ponoří, ale 

to je spíš o soustředění, takže tam pak najednou v tý hlavě nemáte prostor pro jakoukoliv 

jinou úvahu než směrem k tomu obrazu. A pak se tak jako proberete, třeba tím, že 

zakopnete nebo máte žízeň, někdo zazvoní, a tak se člověk vrátí do toho reálnýho světa. Já 

to trochu přehánim jo, ale tady ty amnézie, nebo ty stavy kdy člověk si jako nepamatuje, 

tak já je vnímám vlastně jako hrozně pozitivně. To jsem plně s malováním, a to je 

samozřejmě hrozně hezkej pocit a je to tak, že já občas sedím v ateliéru nebo stojím, a tak 

si jako zálibně prohlížím obraz, kterej sem zrovna dodělal nebo je v nějaký fázi, že už tam 

je něco vidět a vlastně se kochám svým vlastním obrazem a je to dokonce, jsem někde 

slyšel a nevím, kdo to říkal, asi Císařovský nebo nevím, že ten obraz je dobrej člověk 

pozná tím, že ho to nutí se na něj koukat. Myšleno u toho vlastního obrazu. Fakt je, že já 

prostě jako maluju, pak ten ateliér opustím, tady si můžu udělat čaj, jdu se na to ještě 

jednou podívat, sednu si tam, koukám se na to, pak jdu něco dělat a pak mě to zase jako 

nutí se tam zpátky vrátit a nutí mě to se na něj koukat. A to, že Vás to nutí podle mě 
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znamená, že se tam něco stalo, že to má smysl. Ale vůbec to nemá nic společnýho s tím, co 

četli na tý akademii - kolikrát jsem dostal tuhle cenu a co jsem kde vyhrál a tak dále. Tohle 

je opravdu na nějaký rovině, já nevím, podobnej pocit mám možná ze sportu. Pětadvacet 

let jsem dělal aktivně sport, vrcholově. Moment, když je tělo unavený, třeba když jsem si 

dal 40 km na kole a pak jsem jel 5 km proti proudu a 5 km po proudu a pak jsem zase odjel 

na tom kole, šel si zaběhat, pak jsem si zacvičil. To pak opravdu cejtíte, to tělo vyplavuje 

nějaký endorfiny. Je to hodně podobný pocit. Ale to je strašně subjektivní a řekl bych i 

neměřitelný.  

Jakožto neumělec si dovedu jen stěží představit to všechno, co se odehrávalo za 

hotovým obrazem. Jak u Vás probíhá takový tvůrčí proces? 

Pro mě je to vlastně nestrukturovanej proces. To fakt teče. A já si myslím, že to, že by tam 

byly nějaký pomlky, to je hrozně divný. To je takový, že já v hlavě neustále držím nějaký 

nápady a přícházejí další a samozřejmě jak nemám čas je všechny realizovat ta ty co 

nerealizuju postupně blednou v té hlavě a po měsíci si říkám: „Vždyť já jsem to úplně 

jasně viděl.“ Ono to tak jako odezní a přicházejí nápady další. Mám pocit, že je to jako 

když dýcháte. Když teče krev tělem. Přichází to furt a ono to pak zase jako odchází a jde to 

skrz vás. Většinou je to tedy závislý na tom, aby člověk měl čas a peníze na plátno. Ale ty 

věci, to je jak když jste sítem a buď to na tom sítu teda zůstane, ale když to síto zrovna 

nemá peníze a nemá čas, tak to jen proteče a ty věci se ztratí. Ale já to vnímám jako 

nějakej kontinuální pohyb.  

V malování jsou různý fáze. Mám i etapy, kdy se i modlím. To jsou takový věci jako 

šepsování a lakování, to mi přijde, jako opravdu věc složitá a může se nepovést a já vlastně 

nevím, na čem to závisí, že se nepovede. Jasně, jsou tam věci, který by měl mít člověk pod 

kontrolou, ale pak je tam procento toho, že někdy to plátno udělá boule a někdy je neudělá, 

byť je to to samé plátno či ten samej šeps. Je to o tom, že to člověk možná mohl napnout 

víc, klíh měl bejt hustší, ale já to beru tak, že je důležitý se pomodlit. Šepsování a lakování. 

Jsou tam fáze, třeba když podmalováváte, tak potřebujete dostat barevnou hmotu na to 

plátno, ale ve finále to bude vypadat jinak. Je to tak třeba, že když bych měl malovat Vás, 

tak to ve finále nebo na začátku bude červený, cihlový to plátno a ta malba bude bílošedá a 

v dalších vrstvách tam budu míchat odstíny tý Vaší kůže, ale tu bíločernou, v podstatě 

bílošedou, tam na tom ještě tolik nezáleží, hlídáte, aby to bylo na správném místě, ale moc 

neřešíte ty odstíny a tak, o to tolik nejde. S vrchníma vrstvama jde pak do tuhýho. 



 5 

Bojíte se?  

Nevím, zda je to obava. Strach to není. Ale obava asi ano, drobnější nuance, zda se to 

povede či nepovede. Když člověk maluje, když si mohu dovolit malovat denně - pan 

profesor vždycky říkal, že stačí 20 minut, ale člověk s tou věcí fakt musí zůstat v kontaktu. 

A já si myslím, že to tak v zásadě je. Nemusí to tedy být denně, ale alespoň obden. Jakmile 

měsíc nemalujete, tak namíchat odstín…to není tak, že byste šla a koupila si pleťovou 

barvu. Teď, když se koukám na Vás, tak bych třeba řekl, že tam bude neapolská žluť 

světlá, možná kobalt, aby tam byla nějaký modrá, zem zelená česká – míchal bych to tak 

z 6 barev a když člověk maluje pravidelně, tak ten poměr, prostě to tak vymačkám a 

opravdu vím, kolik toho tam dát a ono to v zásadě odpovídá, ale když dlouho nemaluju, tak 

to tam namačkám, teď to rozetřu tou špachtlí a říkám si: „Ježíš, dyť ono je to moc 

domodra!“ A teď tý modrý už se nezbavíte. Musíte to tedy vyhodit a celou tu barvu dělat 

znova, a to se Vám nechce, barvy taky něco stojí. Takže často je to tak, že to přece jenom 

tou barvou udělám pak si nadávám, protože tím je ten odstín úplně někde jinde a vono 

Vám to pak dělá neplechu i v dalších vrstvách, takže co je dobrý je, když to člověk dělá 

průběžně. Cítíte ty barvy, vidíte je – jak to oko furt trénujete, tak opravdu se ty barvy 

malujou nebo míchaj na první dobrou jo, a to je obrovskej rozdíl, a to vnímám jako 

pozitivní, to, když člověk opravdu se tomu věnuje průběžně tak nemá problém vidět ty 

barvy a namíchat je.  

Vy jste ještě říkala, že vy jako neumělec. Já přemýšlím nad tím, čím se liší umělec od 

neumělce. Je to absolvováním školy? Protože to absolvovali kolegové nebo spolužáci, 

který si myslím, že jsou svrchovaně neumělci. A teď to nemyslím tak, že by neuměli. Ale 

já nerozumím tomu, že někdo tu školu absolvuje, ale pak nemá potřebu to dělat. To je 

myslím právě to, co odlišuje profesionála od toho amatéra. Ne to, že má tu školu, ale že si 

prostě nemůže pomoci a chce to dělat, musí to dělat. Je to druh závislosti. Potkal jsem 

spolužačku, 5 let po škole a říkala: „No já to nedělám, já nemaluju, jsem u táty ve firmě.“ 

Byť je tedy absolventka akademie a je to akademická malířka, tak mi přijde, že to pro mě 

není profesionál. 
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Takže máte neustálou potřebu malovat. 

To je až obsedantní stav. Já jsem samozřejmě měl několik krizí, jedna zrovna myslím 

probíhá, kdy jsem si jako říkal, že končím, že to nemá smysl. Kdysi jsem chtěl studovat i 

medicínu, to byla druhá varianta. Já jsem takový altruista, nebo mám pocit, že jako chodím 

dávat krev tak mám ty Jánskýho medaile, který teď nosí děti, když si hrajou, ale zpátky 

k tomu, co jsem chtěl říct a rozptýlil jsem sám sebe. 

Spousta krizí, jako to je v podstatě permanentní stav a když o tom mluvím se ženou, že už 

to fakt nebudu dělat tak ona už se vždycky jenom usměje a řekne: „A dovedeš si 

představit, že to neděláš?“ Já se vždycky jako zamyslím a vím, že to si jako nedovedu 

představit. Čili opravdu je to v tý fázi, že já nemůžu nemalovat. Já jsem nervózní, 

neklidnej, chybí mi to. Bez ohledu na to, co se děje, mám to nutkání. A myslím, že to je ten 

rozdíl mezi tím amatérem a profesionálem. Možná v nějakejch jinech profesích to je jinak, 

ale v uměleckých, mám pocit že spousta herců, který nikdy nevystudovali DAMU nebo 

JAMU, ale prostě měli tu potřebu to dělat a jde to z nich. Myslím si, nejsem teda tanečník, 

ale myslím, že v tý umělecký branži je škola možná prospěšná, spoustu věcí mi to dalo, to 

je jiná věc, ale ta profesionalita spočívá v tom, že to člověk dělá neustále, že s tou věcí jste 

neustále v kontaktu.  

Role umělce tedy prorůstá Váš život skrz na skrz? 

Ano, ale ne pateticky. Má to velmi praktický projevy. Třeba žena volá, že je oběd a já mám 

rozmalováno a nemůžu odejít, takže to prorůstá doslova až takhle. Ale nechci to dávat to 

nějaký patetický polohy, že by to bylo nějaké poslání či tak, to né. Takhle vysoký ty 

myšlenky nejsou, ale onehdá, protože jsem workoholik a opravdu si myslím, že mám 

problém - pracuji 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. Musel jsem si na ateliér nalepit ceduli 

„pracovní doba od do“, protože já jsem schopen ve 2 ráno tam jít a říct si: „Já tam jenom 

ještě něco nalepím, já to ještě jenom natřu, abych mohl ráno pokračovat.“ Ono je to strašně 

sebedestruktivní. Člověka to prorůstá, to nekončí, to nezačíná. 

Mluvil jste o krizích, že jednu právě zažíváte. Jak se projevuje?  

Možná kdyby to byla doopravdy krize, tak je to možná tak, že zjistím, že nemám nápady, a 

že mi to malování nejde. Což ono občas jako nejde, když člověk nějakou chvilku nemaluje, 

jako jsme třeba rekonstruovali dům, tak jsem si 6 měsíců hrál na zedníka. 
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Což je taky nějaký druh tvorby.  

Je pravda a mám pocit, že jsem k tomu přistupoval tak trochu malířsky, ale že to nemělo tu 

velkorysost zednickou. Kdyby to byla ta opravdová krize, tak by to asi bylo z té kategorie, 

že mi to nejde a nemám nápady.  Ale tohle jsou ty krize legitimní a přijde mi, že to k tomu 

nějak patří. Jako, že se jako neuživím, že neuživím rodinu, že o to nikdo nestojí, že to 

nikoho nezajímá a když to řešíte ve 30, tak to docela jde, ve 40 si říkáte, že se to zlomí, ale 

když je Vám potom 50 a je to tak, že si vlastně říkáte občas ženě o peníze abyste si mohla 

koupit plátno, tak je to divnej pocit. Dál hypotéka na dům a všechny tyhle věci jdou z platu 

ženy a já tak jako občas nakoupim a dám dětem padesátikorunu, když jdou se školou do 

divadla nebo na svačinu. Já jsem skončil na tom peďáku, protože jsem měl potřebu říct, 

když člověk s něčím nesouhlasí, a tak jsem velmi demonstrativně odešel s tím, že mě 

přesvědčoval pan děkan i paní proděkanka, že mám smlouvu na dobu neurčitou, a že budu 

mít profesuru. A tak jsem skončil jako nezaměstnanej, protože jsem měl prostě pocit, že 

když člověk s něčím nesouhlasí, ta to má prostě říct. Ale pak tady sedíte a říkáte si, musím 

si vydělat na sociální a na zdravotní, teď je jako blbý v 50 nemít práci jo. A to je taky další 

impulz k tý krizi. Dobrovolně jsem přišel o práci, kterou jsem mohl mít do důchodu. 

Dobrovolně jsem se toho vzdal a teď tady naříkám, že nemám peníze, ale je to můj 

problém, mě to dalo svobodu a jsem rád, že jsem to udělal, ale zpátky k tomu.  

V momentě, kdy nemáte alternativu, že Vás neuživí ta profese tak o to výrazněji to 

prožíváte a o to výrazněji o tom pochybujete. Ono to není tak, že by mě to úplně neuživilo, 

samozřejmě prodám sem tam obraz, bylo období, kdy jsem jich prodal opravdu hodně, 

někdy třeba doma najednou přistálo 700 000 během 2 měsíců, což je samozřejmě hezký, 

ale teď už to tak úplně není. To je možná problém v týhle profesi, je to nevyzpytatelný, zda 

z toho ty peníze budou nebo nebudou. Když jste sama a je Vám 20, tak je to jedno. Když je 

Vám 50 a máte dvě malý děti. Když jsem skončil na fakultě, tak jsem říkal dceři, že 

nemůže chodit na tenis, na angličtinu a teď to to dítě obrečí a vy si připadáte blbě, to dítě 

brečí a žena říká, že je ráda, že jsem odešel, ale zároveň vidíte, jak jí v hlavě běží: „Ježíši 

Kriste, ale ta hypotéka.“ Takže to Vám nepřidá. Takže teď ty pochybnosti jsou z týhle 

kategorie. 
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Cítím, že neustále nesete určitý pocit zodpovědnosti. 

Já mám přehnanej pocit zodpovědnosti. Jsem z pěti dětí a doma to nebylo úplně 

jednoduchý, ve smyslu toho, že jsem se narodil v roce 68 a s tatínkem to bylo takhle a 

maminka taky přišla o práci a nás byl pět dětí, rodiče bez práce, socialismus. Museli jsme 

se postarat jeden o druhýho a tak jsem se snažil a snažím se dál. Nějakej možná 

excitovanej pocit zodpovědnosti, ale říkám, v padesáti je divný, když člověk není schopen 

uživit rodinu. 

Existuje nuance v tom, jak jste prožíval tvorbu dříve a jak ji prožíváte teď? 

Rozdíl není v prožitku, ten je stále stejný. Čtyři měsíce na něčem malujete, teď ono to 

nejde, blbě to vypadá, musíte to umejt, obrousit a pak najednou uděláte tah štětcem, 

zjistíte, že to byl ten poslední a vlastně zatajíte dech a je to, jak když Vás polejou nečekaně 

vodou. Najednou se rozleje ten pocit jako: „Ach, tyjo.“ Teď máte prostě pocit, že teď jsem 

se prostě dotknul něčeho, vesmíru, je to naprostá bomba. Ten pocit ale trvá, to je vteřina, 

možná setina vteřiny. Je to naprostý, jako nirvána, teď přeháním, ale to opravdu máte 

pocit, že se všechny ty energie spojily a vy jste zrovna byl v prostředku toho. To je úžasnej 

pocit. Pro těhlech několik setin vteřin to možná člověk dělá, a to je stejný od začátku do 

konce. 

Ten prožitek se nemění. To je jako když se naučíte jezdit na kole. Ten pocit je někdy 

možná silnější. To je nevhodný, ale možná bych to někdy přirovnal i k sexu. To je stejný. 

Teď jak jsem odbočil k sexu, tak jsem vykolejil sám sebe, jsem chtěl zachytit tu nuanci 

toho, co je tam jinak.  

Jinak jsou možná ty věci, co tomu předchází a co následuje. Když je člověk sám a je Vám 

20 tak řešíte opravdu jen sebe a to malování, ráno se probudíte a řeknete si, že budete 

malovat celej den. Teď je to daleko komplikovanější, jasně, ráno vstanu, snídaně, děti 

vypravím do školy, posekat zahradu, zaplatit složenky, vyzvednout jedno dítě, vyzvednout 

druhý dítě. Žena drží rodinu finančně, ale chodí ráno brzy do práce a večer se vrací. Takže 

nakoupit, uvařit, ne, že bych to dělal ze 100 %, ale je to na mě. Cítím tedy velký tlak a 

pres, jelikož si už nerozhoduju o tom čase, který věnuju tomu malování. Sice vím, že třeba 

jeden den mohu malovat od rána do večera, ale Johanka si třeba zrovna pořídí zánět 

spojivek.  
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S dětma žijete reálně. Ten limit je opravdu jako faktickej, jakože logistickej, ale když se 

ponořím do toho malování, tak já už to pak stejně nevnímám. Možná častějc mi tam 

naskakuje, že je čtvrtek a musím vyzvedout děti včas a pak samozřejmě v ten čtvrtek, 

kterej je opravdu problematickej si nedávám takový ty věci jako je třeba…tomu se říká 

inkarnát, tomu pleťovýmu tónu, takže ve čtvrtek bych maloval jenom tu bílou a šedou a 

v životě bych třeba nešel do toho, že bych si míchal tu vrchní vrstvu, protože to jako může 

nejít, je důležitý, kolik tam dáte oleje, aby ta barva byla ideálně a měla tu konzistenci, ale 

ona pak rychlejc schne, takže musíte vědět, že to stihnete domalovat a já jako když 

opravdu o něco jde, tak potřebuju vědět, že tam na konci není žádnej limit, že prostě 

maluju dokavaď to není hotový. Samozřejmě limit je pak to, že zajde slunce, ale s tím už 

jsem se nějak srovnal, že to slunce neumím ovlivnit. V tyhle dny se teda snažím dělat ty 

fáze, kdy na tom takzvaně nezáleží, který se daj opravit, nejsou náročný na to, že musíte 

použít víc oči a fantazii.  

Takže abych po hodině odpověděl, není to jiný, než to bylo před 20 a 30 lety, ten prožitek 

je úplně stejnej, to, co je jiný je to, že prostě mám děti a musím se nějak přizpůsobovat. 

Není to tak bezproblémový a jenom o mně, jako to bylo předtím. Ale to by na tom obraze 

nemělo bejt vidět.  

Zmínil jste jisté až extatické pocity, které zažíváte, poté co uděláte poslední tah 

štětcem. Objevují se podobné pocity i v průběhu? 

Je to i v průběhu. Extatický – já u toho neřvu (smích). Tam je ještě jedna věc a teď 

odbočim, tak mě pak musíte vrátit zpátky. To je tak, že když to jako nejde, když opravdu 

bych míchal ten inkarnát a nedaří se mi to namíchat a nějak to nefunguje, tak při tom 

malování né vždycky, ale často a když opravdu potřebuju něco udělat a nota bene se to 

třeba nedaří tak si jako sundavám i ponožky a maluju naboso a vypínám muziku. Naprostý 

ticho a naboso. Když opravdu o něco jde, nebo je problém, nebo cejtim, že je opravdu 

klíčovej moment, tak to vypadá i takhle, ale to možná nikdo jinej nemá. Takhle to mám 

teda já.  

Já se hodně opájím i v tý fázi inkubační, když o tý věci hodně přemýšlím, tak já si jako 

čmárám a kreslím si, jak to teda bude asi vypadat, a tak to je taky jako fáze, kdy jako tu 

myšlenku udržet. Opravdu je to jen myšlenka, byť je obrazová. Já nejsem ten typ, že bych 

si rozdělal ty barvy a nějak jsem na tom plátně něco a ono z toho něco vyleze, to je 

opravdu hodně racionální, taková rozumová úvaha předchází malování. A já také říkám, že 
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umělec nebo malíř – šikovný ruce jsou až na druhým místě, to první je ta hlava a když to 

člověk nemá srovnaný v hlavě, já jsem vždycky říkal studentům: „Nemůžete přijít v pátek 

večer na nádraží a ‚dejte mi lístek někam,‘ to Vás ukamenujou, jelikož za Váma stojí 

fronta lidí a všichni chtěj jet a vy budete zdržovat s tím ‚dejte mi lístek někam.‘Vy prostě 

musíte vědět, kam chcete jet. Řeknete: ‚Dejte mi to do Benešova,‘ a že cestou zjistíte, 

někde v Senohrabech, že Vám vlastně moc svítí do očí a, že jste chtěli jet na sever jo? Tak 

holt vystoupíte. Můžete to změnit, ale ten první krok prostě musíte tušit, alespoň směr. To 

prostě nejde nevědět…“ 

Proč já to vlastně říkám? Jo, čili nějaká euforie už je i ve fázi přemýšlení a pak 

samozřejmě u toho malování, já když ty obrazy maluju, tak je maluju třeba 3 měsíce, nebo 

4. Tam jsou třeba fáze, kdy ta věc už začíná nějak vypadat, kdy se ta fáze podaří. Podaří 

znamená, že to, co já vidím v hlavě a mám to nějak vymyšlený vlastně najednou jako na 

tom obraze se zhmotní a vlastně se překreje ta myšlenka s tou realitou, takže já jsem pak 

vlastně rozšoupnutej z toho, že ty věci jsou identický a že jak jsem si to vymyslel to 

opravdu jde udělat. I v tom jsou takový, ale to už je jinej pocit, to nejsou ty vteřiny. Ta 

setina vteřiny, nebo to, co jsem říkal, to je opravdu až na konci. Ale tady nějakej pocit 

takovej, jako uspokojivej člověk zažívá i v průběhu toho, ale není to permanentně. Když na 

tom 3 měsíce dělám, tak ne že bych se 2,5 měsíce z toho opájel, to není v řádech hodin.  

Když máte v hlavě nějakou myšlenku, jdete ji hned přenést na plátno nebo ji 

necháváte uležet? 

Většinou je to tak, že mám tu potřebu to vidět. Jsem nedočkavej. Je to těžký ve 2 hodiny 

v noci odejít z toho ateliéru a jít si lehnout a vědět, že musím počkat do rána, v ideálním 

případě. Je to velká míra nedočkavosti. Já o tom přemýšlím, kreslím si, skicuju si to, ale 

když to dojde do nějaký fáze tak opravdu zažívám veliké nutkání to jít zrealizovat. Pak je 

to taky naopak o tom, že si musím rám objednat, leckdy mám ty formáty takový hodně 

atypický, takže né vždycky si vystačím s normovanýma formátama. Že se prodávaj ty 

rámy a maj po 5 cm, takže můžete mít 120, 125,130 a tak dále a já někdy dojdu k tomu, že 

potřebuju 116,5 na třeba na 174,5 a pak si ten rám musím nechat udělat u truhláře, ale to 

třeba trvá 14 dní jo, a to je samozřejmě takový to, „zatraceně, už by to ale mohl mít 

hotový!“ 
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Teď mě tak napadá, zkuste mi říci, jaký jste jako umělec.  

Já budu asi říkat něco, na co jsem narazil teď v souvislosti s tou profesurou a asi i předtím 

s tou habilitací. Jako malíř jsem hodně takový, že používám myšlení, ale možná je to proto, 

že jsem studoval v malířským ateliéru a pak jsem studoval v ateliéru konceptuálních 

tendencí u Miloše Šejna a tam to opravdu bylo jako postavený na myšlení. Pro mě je 

opravdu ta hlava důležitá. A voni to maj, nebudu říkat, že mě nemaj rádi na tý akademii, 

no jako trošku jo, ale je pravda, že mi už někdo říkal, že oni už maj pocit, že se na ně 

vlastně vytahuju.  

Já jsem dělal doktorát na filozofický fakultě na Filozofii a religionistice, nevím, zda znáte 

Mirka Petříčka – filosofa. Tak jsme spolu napsali nějakou knížku, „Pohledy, které tvoří 

obrazy“. Já jsem jich tedy napsal víc, já jsem nikdy teda nechtěl být spisovatel. Jedna 

kapitola je vždycky od filosofa a druhá je od malíře. Mluvím o tom proto, že ty malíře to 

irituje, že u toho myslím. Možná zas ty lidi, kteří to mají víc postavený na tom myšlení tak 

je irituje, že u toho maluju, ale jo, oni mě maj asi za intelektuála. Já si nemyslím, že bych 

byl intelektuál. Je to tak jakože prostě mám pocit, že myšlení je důležitý, používáme ho 

všichni, tak v čem je problém.  

Co se ještě týče toho posudku. Paní doktorka Slavická mi říkala: „Martine, je to vlastně 

hrozně hezký ty Vaše koncepty jak umělecký, tak učitelský, ale vy možná spoléháte na to, 

že takhle uvažujou všichni, vy jste výjimka z pravidla, prostě naprostá většina malířů to má 

intuitivní, ti ty věci neřeší takhle…“ Já to mám tak, že leckdy je to opravdu až myšlenkový 

rébus, který myslím že už jsem se hodně naučil, že ty věci nejsou až tak komplikovaný, že 

z kraje to bylo tak, že tomu nikdo nerozuměl. Je to hodně postavený na myšlení. Oni ty 

malíři to maj daleko spontánnější a oni tomu nerozumí, a to je možná do určitý míry 

irituje. I teď na tý přednášce to vlastně bylo o aspektech vidění, co to znamená filozoficky, 

ale i fyziologicky. Já jsem tam někde citoval Goetheho, který vlastně říkal, že vidění je 

funkce myšlení, a to tak je. My to vidění, to že já se na Vás koukám, do toho jde spoustu 

věcí, jakože přiřazujete někde nějakou zkušenost s tou situací, projikujete tam svoje pocity, 

a tak dále. Je to poměrně komplexní věc a rozhodně to není jako jenom to, že někde nějaký 

nervový vlákna přenášej vzruch do mozku. Nota bene ještě vzhůru nohama, ale je to fakt 

iritovalo. Tam sedí takový ty malíři víno, ženy, zpěv a ti tohle neberou. Já si myslím, že 

jsem malíř, který víc, než ruce používá hlavu. Takže tak, to je ale možná nějaká definice 

přístupu k malbě.  
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Pokud jde o definici lidskou, to, co mi přijde v umění důležitý je příběh. Přijde mi, že 

dneska je to umění strašně klipovitý a kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak to umění 

teď jede ve fotkách. Jsou jednotlivý záběry, ale to, co mě baví není fotka, ale film. Mě 

baví, když je to nějaká sekvence. Pro mě je důležitej příběh, takže já se snažím sdělovat 

těma obrazama příběhy. Možná až umanutě. 

Chcete, aby ve Vaší tvorbě lidé ty příběhy nacházeli? Snažíte se jim tím něco sdělit?  

Já to mám asi hodně sobecky, já to dělám a priory pro sebe. Ale já mám pocit, že stejně 

archetypálně se v těch věcech potkáváme, takže ty lidi tomu rozumí. Pro mě je třeba 

nejúžasnější zážitek, teď třeba 2 roky zpátky. Já jsem měl velkou výstavu ve Špálově 

Galerii, a to je takovej etablovanej prostor, tam vystavujou už takový ty, ta střední 

generace malířů, ale jakože dobrejch a tím se už dostáváte do nějaký kategorie, jakože tím 

se ověřuje asi kvalita a proč já to vlastně říkám, kam sem tím mířil? Jo, a mně se najednou 

stalo, že se opravdu na tu výstavu teda dal nějaký obrazy a těm lidem se to líbilo jo, ono 

dokavaď jsou ty věci v ateliéru, tak to lidi nevidí a nemáte zpětnou vazbu a tady ty reakce 

byly opravdu fajn, teď na tu výstavu přišla velká spousta lidí, byla k tomu reportáž na ČT 

na Artu, i v novinách a najednou to bylo tak, že začali volat lidi a chtěli obrazy a bylo to 

tak, že chtěli né jako: „Namalujte mi babičku…“ nebo „já mám fotku a já bych 

potřebovala takovej červenej obraz,“ to bylo prostě: „Já bych hrozně chtěla ten Váš obraz 

s tím stolem.“ A já říkám: „No on asi není úplně levnej.“ Ale ona: „Já ho ale opravdu 

chci.“ Tak najednou je to tak, že ty lidi opravdu chodí a najednou to, co já maluju pro sebe 

se libí.  

Před Vánocema jsem prodal obraz a ta paní mi už asi 3x psala, jak je to úžasný, že z toho 

obrazu má každý den radost, když ráno vstane a kouká se něj, že nechápe, jak to dělám, že 

se jí strašně ty moje věci líbí, že by je asi potřebovala mít všechny. Oni tady byli 

s manželem a ona si nebyla schopná vybrat. A to je jako hrozně hezký, že najednou, a to je 

rozdíl třeba oproti tomu co bylo dřív, že nechoděj lidi a neříkaj a vy jste ten malíř, vy prej 

jste šikovnej a nemohl byste mi namalovat já bych potřebovala třeba tady slepice, nebo mi 

máme chalupu, nemohl byste nám jí namalovat. Ale chodí lidi a prostě chtějí to, co já 

vlastně dělám pro sebe. Si představte, že si třeba uvaříte nějaký jídlo a někdo řekne, že to 

je tak úžasný já si od Vás to jídlo snad koupim jo. Nebo že se nějak oblíknete, a někdo 

řekne: „Ježíši nemohla byste mi prodat to Vaše tričko a kalhoty? To je úžasný, já to takhle 
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chci…“ To je vlastě hrozně divnej pocit, že vlastně splynete. Ten Váš svět splyne s tím 

světem těch druhých lidí. 

Umění je ale určitě způsob komunikace, já myslím samozřejmě na to, že na to lidi budou 

koukat, ale nějak mě to, no nepřemýšlím o tom, jak na to budou reagovat, ale myslím na 

to, že na to budou koukat, diváka beru v potaz, ale né tak, že by mě to jakkoliv limitovalo 

v tom, že se tomu nějak přizpůsobím. Neovlivňuje mě to, ani to, když mi moje žena říká: 

„To je moc veliký, to si nikdo nekoupí…“ Už se mi jako stalo, že nějaký lidi dali pryč 

skříň, aby si tam mohli pověsit můj obraz. Nijak se nesvazuju. Diváka tedy vnímáte, to jo, 

já si představuju, jak to bude na tý výstavě vedle sebe, jak to bude působit, vnímám, že na 

to lidi budou koukat, ale né v tý rovině, že bych jim měl nějak vyjít vstříc. 

Ono je to vlastně velmi sobecký. Nemyslím ta profese, ale dokonce ten pan profesor můj – 

on říkal, že jsem jeho nejlepší žák a my máme takovej bych řek hrozně hezkej vztah, on 

teda nemá děti a už nemá ani ženu a je to vlastně tak, že za ním už dneska chodí akorát 

starej pan Pištěk – malíř a pak já. Je to opravdu tak, že myslím, že máme lidsky vztah moc 

hezkejch a on nám vždycky říkal každej semestr, že si máme napsat nad postel nějaký 

heslo a jedno to heslo bylo: „Buď více sobecký“. A já jsem si říkal, že to si nemůžu, to mě 

vyhodí z domova, to nemůžu. Jedno to heslo taky bylo: „Jsi nejlepší na světě“. A ono je 

pravda, že vlastně jako začínat obraz s tím, že jako bude desátej nebo stopadesátej je jako 

hrozný. Já vždycky do toho jdu, že tohle teda bude bomba a ten svět si sedne na zadek a já 

na to vždycky koukám: „No není to špatný, ale asi si teda na zadek nesednou, ale ten příští 

teda to už bude.“ To je úžasná motivace. Ten cíl Vám furt nějak uniká, ale o to spíš se 

musíte snažit za nim jít. Takže „jsi nejlepší na světě“ je dobrý a „buď víc sobecký“, s tím 

jsem měl problém, to jsem si tam teda nikdy nenapsal, ale jako vlastně já, kdybych byl 

tedy opravdu sobeckej a řekl jsem teda svojí ženě: „Nebudu s dcerou doma řešit zánět 

spojivek, protože budu malovat, protože chci něco dokázat,“ tak bych asi mohl bejt.  

Já jsem spoustu času strávil tim, že jsem nevim, já jsem byl vlastně na mateřský, teda na 

rodičovský, jelikož jak jsem neuživil ženu, tak jsem strávil 3 roky s dětma a měl jsem 

maminku s Alzheimerem, tak jsem se o ni staral 7 let a je to tak jakože jasně, kdybych 

tenhle čas strávil malováním, tak jsem asi byl dneska někde jinde, ale já si nemyslím, že 

bych byl šťastnější a ono to ke mně patří. Nemohu říct, že jsem si to užil, to ne, tak jako 

s tim Alzheimrem to byly situace opravdu jsem jako tlouk hlavou do zdi. Pro mě bylo 

nejhorší, jak člověk jako musí fungovat v tom světě kterej dává smysl a pak jako žijete 
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s tou maminkou v tom světě, kterej ale ten smysl moc nedává. Já jsem říkal: „Dobře, tak já 

jako budu blázen, budu hrát tu hru s tou maminkou, ale já pak nemůžu žít v tom světě ‚teď 

mi jede autobus‘ a ‚teď musím být támhle‘…“ Čili pro mě to bylo šílený, to schizofrenní 

žití a nota bene mě se to potkalo tak, že jsem se staral o maminku a zároveň o ty 2 děti a 

jednu dobu vím, že jsem volal ženě a říkal jsem: „Tak jsem utřel 3 zadky a ani jeden nebyl 

můj.“ Já jsem přebaloval a myl maminku a krmil jí a do toho Johanka ať jí jdu utřít a do 

toho Tobiáš na nočníku. A já jsem občas říkal: „Panebože já už takhle nemůžu!“ Do toho 

jsem šel v noci malovat jo. Ale kdybych byl víc sobeckej, tak jsem mohl dát maminku do 

ústavu, děti do jeslí, nebo říct ženě: „Sorry, tak si na to někoho najdi.“ To bych neudělal, a 

hlavně bych nebyl šťastnej. 

To sobectví tam nějaký je, v tom smyslu, že stejně tím nějakým způsobem tu rodinu 

limituju, ale jako nevím, leckdy je to tak, že maluju a říkám si: „Proboha proč já nejdu 

dělat něco užitečnýho s čím bych vydělal peníze?“ Takže pak mám pocit, že si tady 

poměrně sobecky dělám něco, co mi dělá radost. Ve finále, když odhlídnu od všech těch 

věcí, jako praktickejch tak tohle zůstává a je to tam od začátku do konce. Mít radost. Já 

myslím, že je to hrozně hezký povolání. To mě vždycky všichni dojímali, když mi říkali: 

„No a co malujete, děláte spíš krajiny nebo zátiší?“ Já jsem říkal: „Víte, to umění pro mě je 

synonymem svobody a já prostě ráno vstanu a dělám to, na co mám chuť já si můžu 

malovat co chci.“ Jasně, on o to pak nikdo nestojí, ale já vlastně žiju ten život. Normálně 

lidi jdou do práce a tam jim řeknou, co budou dělat. A já mám tu práci (bez těch peněz), že 

si říkám já, co budu dělat a jak to budu dělat a jak to budu dělat a s jakou náladou a s jakou 

muzikou. Ono je to o obrovský svobodě. Určitým způsobem to člověk může vnímat jako 

sobectví, protože si to vlastně dělám podle sebe, ale já myslím, že to už je trochu 

deformovaný, že má člověk pocit, že když se rozhoduje sám za sebe, tak je to sobecký, bez 

ohledu na ostatní.  

Ale třeba ty mrtvý zvířata, který jsem maloval, tak bych byl rád, kdyby v tom byla nějaká 

katarze. Něco jako vysvobození v těch věcech i smutnejch. Leckdy jsou ty věci smutný. Je 

to hodně o samotě. Já nemám ty věci… jako rozhodně nejsou rozjásaný, myslím, že jsou 

melancholický a o samotě. Já to tak mám i sám za sebe, že maluju sám, hodně si potřebuju 

věci vyřešit v sobě sám a málokdy k sobě ty lidi pouštím úplně blízko. Respektive je to 

takový, jakože navenek mohu působit jako extrovert, klamu tělem, nemyslím si sice, že 

jsem vyloženě introvert, ale s touhle profesí si to člověk vlastně nemůže dovolit, se to 
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vylučuje, jelikož dáváte najevo ty emoce, já to dávám nějak jinak najevo a myslím, že už 

jsem se to nějak naučil. Já jsem štír, jsem 6. listopadu a je to, jakože jsem štír 

s ascendentem ve štíru, takže by to asi štírovitější být nemohlo. Mi přijde, že to, co jako 

sedí je, že si opravdu hodně pamatuju, že jsem schopen si pamatovat i vůně, barvy a tvary, 

ale i věci co bylo před 20 lety ve čtvrtek odpoledne. Né úplně všechno, ale pamatuju si 

hodně, a že jestli něco sedí z tý definice štíra tak to, že já nezapomínám. Jak v tom 

dobrým, to plus, to je ve mně pak na vždycky a ty lidi pak u mě mají schovaný a můžou si 

to u mě kdykoliv vyzvednout a když je to s tím mínus, tak je to jako celoživotní. A to, co 

dovedu, já třeba dovedu, to už jsem v minulosti udělal, že třeba 6 let nebo 8 let čekat a 

vracím to a opravdu jako velmi nekompromisně, ne zákeřně, ne jakoby, že bych se mstil, 

ale já to, co jsem od těch lidí dostal, tak přesně to jim vrátím zpátky. Jo a přeháním, ale 

ono to, co říkám je v důsledcích o tý samotě, že já si tyhle věci pozitivní a negativní 

nechávám v sobě a pak velmi často o nich nikdo neví, a to je asi i nějakej rozměr, kterej 

pak je v těch obrazech. Nějaká míra samoty. A jako možná v tom je nějakej smutek, ale já 

bych řekl, že je takovej jako, že není bezbřehej. Asi nejsem úplně jako veselej.  

Když bych teda mluvil o tom, co chci říct, tak je to možná ten pocit jako: „Nejsme tu sami, 

byť ten život stejně jako musíme projít každý sám za sebe a jako ten život není lehkej, ale 

to neznamená, že by i ty nelehký chvíle nemohli bejt hezký, nebo by nemohly mít nějakej 

rozměr, na kterej se dá koukat, a kterej může mít nějakou estetickou rovinu.“ Mě přijde, že 

pak ty věci ve finále … jako já nevím, zda mám nějakej veselej obraz. 

V každém to možná vyvolává jinou emoci. 

Asi ano, to jsem říkal studentům. Umělec není zodpovědnej za to, co to vyvolá v divákovi. 

Záleží i na situaci. Já tedy vím, v jakých situacích jsem to maloval. Než začnu malovat a 

když maluju tak to furt zpracovávám v myšlenkách, a to jsou chvíle, který si pamatuju. Je 

to tak, že vím, co se dělo, když jsem maloval ty obrazy nebo jaká atmosféra byla, když ty 

věci vznikaly. Možná by bylo zajímavý si brát jednotlivý obrazy a teď říkat, co jsem 

prožíval a co se dělo. Leckdy i ta barva a struktura má nějakou vazbu k něčemu. To by asi 

taky šlo. Cítím sám za sebe potřebu Vám ty věci ukázat, aby se to sklenulo. Z čeho to 

vyšlo. Akorát to pak pro mě znamená to uklidit. Jo, pojďme to jednou udělat… 

Jakou roli ve Vašem životě hraje svoboda?  

Jednak jsme tak jako byli vychovávaný, nebo tím, že ta rodina byla poznamenaná tím, že 

jednak za druhý světový války popravili dědečka, protože byl v odboji a přišlo mu 
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normální, že když člověk s něčím nesouhlasí, tak s tím něco dělá. Druhýho dědečka zavřeli 

v 50.tých letech, tatínka zavřeli teda až v 70. roce a vím, že nás tak jako nás rodiče vedli 

k tomu, že je jasný, je dobrý neprovokovat, ono to tak jako nebylo úplně jednoduchý v těch 

70.letech, ale na druhou stranu jako že je dobrý prostě, že když si člověk něco myslí nebo 

s něčím nesouhlasí, tak to má dát vědět.  

Mně přijde, že spousta věcí prostě začlo nenápadně. Třeba válka. Já jsem jí nezažil, ale 

neřekli včas dost nebo neřekli svůj názor a já jsem k tomu byl vedenej a přijde mi to tak 

normální. Ono to samozřejmě souvisí jako s tím uměním, který bez tý svobody vlastně 

dělat nejde. Teď nemyslím politický, ale myslím vůbec přístupu k tý věci. Takže svoboda 

pro mě asi důležitá je si myslí, aspoň doufám, že jsem zodpovědnej a systematickej do 

určitý míry, ale zároveň jako si nedovedu představit jako že bych byl někde zaměstnanej 

na 8 hodin denně a pravidelně. Je pravda, že já pracuju třeba 12 hodin denně 7 dní 

v tejdnu, ale né tak ani proto, že chci, já vlastně ani tak úplně nechci, ale je to prostě na 

mně. Učil jsem na základce, učil jsem v ZUŠce učil jsem na gymplu, grafických 

průmyslovkách a naštěstí jsem vždycky ten rozvrh měl takovej, že jsem neučil 5 dní 

v týdnu, ale učil jsem třeba 4 a dneska už si nedovedu představit, že bych se k tomu jako 

vrátil, že bych učil 10 měsíců 4 dny v týdnu. Ta práce by byla vlastně hodně závislá na 

jinejch, ve smyslu, že mi někdo říká ten rozvrh a teď budu dělat tohle a takhle. Já jsem byl 

hodně dlouho na volný noze a byl jsem zvyklej se o sebe opravdu starat sám, takže tohle je 

pro mě obtížně představitelný, takže bych řekl, že ta svoboda je i v běžnejch věcech. 

To, co teda taky potřebuju, teď nevím, zda to zadařit do tý svobody je to, že třeba jako 

dělám víc věcí najednou a je to pestrý. Já si nedokážu představit, že bych dělal jako jednu 

činnost. To, že učím (teď teda tak úplně neučím), do toho maluju, do toho dělám knížky 

pro děti, 10 let jsem se živil tím, že jsem restauroval, dělal jsem třeba oltáře u Pražskýho 

Jezulátka. Rok jsem bydlel na Konopišti, což bylo krásný, ve věži a mimo sezonu jsem si 

chodil po zámku, že to fakt jako bylo, jakože ty okna byly otočený na Neveklov, takže tam 

vůbec skoro neviděl světýlko a tam se ten čas opravdu zastavil. My jsme tam dělali 

s kolegou, ale pak jsme se střídali, vždycky jeden týden tam byl on a jeden jsem tam byl já. 

My jsme tam restaurovali, respektive jsme dělali evidenci. Franz Ferdinand vlastně sbíral 

svatý Jiříky, ale jak ho zastřelili, tak tu sbírku vlastně nikdy nikdo nezaevidoval, takže nás 

si najal Památkový ústav středočeského kraje a my jsme museli projít ten zámek a 

všechno, co souviselo se sv. Jiřím jsme museli nafotit, popsat, zařadit to odkud to asi je, ze 
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kdy to asi je, v jakým je to stavu, jak by se to mělo restaurovat a kolik by to restaurování 

stálo. Takže vznikla databáze, těch věcí bylo ke 300. To bylo vtipný, oni tenkrát vlastně 

věděli, že to sbírá a dává za to peníze, takže jsme zjistili, že tam byl třeba svatý Florián, 

kterýho předělali na sv. Jiří. Tak říkám: „Ten to kopí drží...“ normálně ten Florián, jak leje 

tu vodu, že jo, tak to kopí držel v těch otevřenejch rukách. No to říkám: „To snad není 

možný…“ (Smích).  

Pak jsem se živil 10 let obalovým designem, dělal jsem texty doprovodných dětských 

programů k výstavám. V noci píšu knížku a přes den se snažím malovat. Dělám těch věcí 

víc. Dělal jsem i do časopisů, do Mateřídoušky, Kouzelná školka – různý vystřihovánky 

pro děti a hrozně mě to bavilo. To je nejhorší, mě to všechno hrozně baví, ale já jsem přece 

chtěl bejt malíř. Takže většinou je to tak, že ze dne na den všechno utnu a se vším 

skončím, takže já jsem prostě ze dne na den řek prostě Mateřídouška ne, už nedělám žádný 

ilustrace a že budu malovat a teď zase zjistím, že už 6 rok píšu knížky pro děti, ale ono je 

to takový, že pak když Vás nominujou na tu Zlatou stuhu a pak chodí recenze a volají 

z Národní knihovny, že by chtěli jako pro děti besedu, tak to tomu egu dělá dobře, ale to je 

právě myslím problém, že to tomu egu dělá dobře, já pak jsem nešťastnej, že sem 

nedomaloval, to co jsem chtěl domalovat.  

V čem pro Vás spočívá zásadní rozdíl třeba právě mezi psaním a malbou ? Prolíná se 

to v něčem? 

Ono psaní je vlastně taky tvorba. Je to tvůrčí věc. Na začátku je bílý plátno nebo bílej 

papír, takže tady vezmete propisku a píšete, nebo na počítači a tam vezmete štětec. 

Začínáte z ničeho. To, co je pro mě důležitý je, že na konci toho procesu něco jako 

vzniklo. Já bych asi na tý poště, že bych řekl, no tak jsem orazítkoval tolik a tolik obálek? 

Já potřebuju něco, aby něco fyzicky vzniklo. To byl problém, když jsme tady stavěli ten 

dům tak já jsem tím strávil 6 měsíců, protože mě to jako bavilo. Bylo vidět, že to přibejvá. 

Bavilo mě i nakládat kontejnery suti, tady bylo asi 60 kontejnerů a mě to jako bavilo, 

prostě jak to přibejvá a pak sem to zarovnával, jsem si hodinu hrál s tím, dosejpal jsem to, 

aby ten kontejner, aby to bylo estetický. To už je trošku jako zvrácený, ale ty věci mě tak 

prostě baví, což je jako problém, jelikož pak je jako těžký je ukončit nebo z nich vystoupit.  
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S obrazem trávíte čas, tvoříte ho. Máte s ním určitý vztah. Já o tom mluvím jako o 

vztahu s člověkem, protože si myslím, že to tak i je. Jaké to je, když pak takový obraz 

prodáváte?  

Ono je to tak, že já až tak moc neprodávám. Bylo období kdy to opravdu, teď zase k tomu 

egu – jakože obraz od Martina Velíška se prodává za 250 tisíc. A ono se jich těď teda moc 

neprodává, já jsem se totiž teď pohádal k 50tinám se svým galeristou. Teď to bude 

vypadat, že jsem nesnášenlivej, ale já mám tu blbou vlastnost, že já si řikám, že ty lidi 

potřebujou tu zpětnou vazbu. Takže tohle nemůžu neříct. Jsme byli jednou domluvený, já 

jsem potřeboval na jednu výstavu si vyzvednout obrazy, který on měl u sebe v galerii. A já 

mu říkám, zda mi je může přivézt, že bych je potřeboval. On mi řekl, že si pro ně mám 

přijet sám. Já mu říkám: „Nemám auto tak velký…“ A on: „No, to si ho musíte koupit!“ 

Ale on, když si ty obrazy bral a potřeboval je, tak si pro ně přijel, ale vrátit mi je nemohl, 

že si je mám odvézt sám. Tak jsem si půjčil velký auto. Docela to bylo komplikovaný 

logisticky, jemu se to nehodilo tehdy a mně zase takhle. Nakonec jsme se dohodli na 

nějakou sobotu před Vánocema. Domluvili jsme se, že to bude mezi půl 10 a půl 11. A oni 

mají tu galerii někde u Staromáku. Blbě se tam parkuje. Skoro se tam nedá zajet. Tak jsem 

tam tak jako přijel, a přijel jsem tam v 10 a zvoním na galerii a nějaká jejich ostraha mi 

říká: „Co si přejete?“ Já říkám, že si jedu pro ty obrazy. Ostraha: „O ničem nevim, to si 

musíte přijet až tu bude pan Zapletal.“ Cvak. A já teda zvoním znova. „Já už jsem Vám 

říkal, že si máte přijet až tu bude pan Zapletal příští týden!“ „Já jsem s ním ale domluvenej, 

že si to teď vyzvednu.“ Cvak. Do toho tam přijeli policajti, že tam nemám co stát, že je tam 

žlutá čára a já jím říkám, já tady jen něco naložím. Tak to bylo takový jako, že jsem pak 

volal Zapletalovi, tomu galeristovi a on mi začal vykládat, že za to může asistentka jejich, 

která jako se někde zdržela, ale že tam každou chvilku musí přijít a během dvou minut to 

otočil vlastně, že je to jako tím, že já jsem tam dřív, než jsem tam měl bejt a já říkám: „Né 

Tomáši, jako jasně jsme si napsali, je to i v smsce, já Vám to klidně pošlu, mezi půl 10 až 

11 a je 10, já jsem tady přesně uprostřed.“ Tak on to zase změnil: „No to je jako možný, 

vlastně asi jo, ale vy jste říkal, že předtím zavoláte.“ A já říkám: „No já jsem nic takovýho 

neříkal, my to spolu řešíme po smskách týden, tak se na ně podívejte, nic takovýho tam 

není, vy jste mi včera večer psal, že je to domluvený, že můžu přijet.“ On: „No já se teď 

s Váma nemůžu bavit, protože já tady řeším něco jinýho.“ Tak já říkám: „Jestli se s Váma 

někdo nebude bavit, tak to budu já, protože prostě jsme se domluvili a všechno je jinak.“ 

Takže jsme si navzájem zavěsili telefon, načež on volal mojí ženě, že si mě má uklidnit, 
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jinak jako že už mi taky neprodá žádný obraz a uvidím. Tak na to jsem teda říkal: „Tak 

tohle teda ne.“ Já rozumím tomu, že třeba instaloval nějakou jinou výstavu, mohl říct: „Já 

se omlouvám, prostě jsem na to úplně zapomněl, omlouvám se,  já to vyřeším.“ Ale tohle 

bylo prostě: „To je Vaše chyba!“ 

Proč já jsem to vlastně celý říkal? Jo. Takže teď už se nic moc neprodává. Tohle už je 

vyřešený. Že bych nějak u toho trpěl? Néé. No možná občas jo. Já jsem trpěl třeba když 

zrovna tento galerista jako prodal ty první věci, tak já jsem mu třeba dal kresbu, velikou, 

opravdu asi za 270 tisíc a on sem přijel a říká: „Tak co myslíte?“ A já jsem si tak v duchu 

říkal: „Tak jako řekl bych 3 tísíce, ale já se tak jako odvážu a řeknu třeba 15.“ Tak jsem se 

nadech a já, než jsem to stačil říct tak on řekl 250. Pak mi volal, že to prodal za 270. Ale 

vlastně já sem se ho pak ptal, kde ta věc bude viset a on říkal: „No to jste to nepochopil, ta 

nebude viset, ta bude ve skladu, ten člověk to má vlastně jako byznys. a on počítá s tím, že 

se to za 10 let zhodnotí a že to pak prodá, až to pak bude stát třeba 2x tolik.“ Ale naprosto 

samozřejmě že jo. „To je cool, uděláme byznys.“ A já jsem tak pak seděl v ateliéru a 

koukal jsem před sebe a žena přišla a prej co je a říkala: „Vždyť si přeci chtěl vždycky, aby 

se ty věci prodávali.“ A ano, to jsem chtěl, ale já jsem myslel, že to bude někde viset na zdi 

a bude to někomu dělat radost jo. Takže tohle bylo takový jako, z toho mám divnej pocit, 

jelikož tu věc jsem měl hodně rád a byla to jedna z nejlepších jako z tý řady co jsem 

udělal. To mě jako nebere. To mě mrzí. 

Pak zas jsou lidi, to jsem říkal třeba o tý paní, která si s tím manželem. To bylo vlastně 

hrozně fajn. Já jsem jim i říkal: „Já bych Vám to vlastně měl prodat za 250 tisíc, protože to 

je prostě cena, kterou takhle nastavila galerie a zase když já to teď budu prodávat za jiný 

peníze, tak když se do dozví někdo, kdo si to koupil za tyhle peníze tak bude říkat proč já 

jsem si to koupil za 250 když to stojí 100.“ To v rámci nějaký profesní etiky nejde. Když 

se nastaví cena, tak se musí respektovat. Takže já jsem říkal, že já bych Vám to měl dát za 

250 tisíc, ale říkal jsem, že já teda žiju v normálním světě a 250 tisíc jsou peníze, který já 

bych za to v životě nedal. Respektive já bych za to nedal nic, protože já bych si to 

namaloval. Říkal jsem, že tomu rozumím, že jsou to peníze šílený. To si můžou dovolit 

koupit, jakože si ode mě koupil obraz šéf burzy cenných papírů. To jsou lidi, který mají ty 

příjmy šesticiferný, a to je někde jinde. Tihle lidé byli ale úplně normální. Shodou 

okolností paní je psycholožka. Jsem říkal: „Heleďte, já vím, že je to i tak hnusná částka, já 

Vám ten obraz dám za 100 tisíc, ale já Vám ho za míň prodat nemůžu.“ To už bylo na 
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podzim, když jsem věděl, že budu bez práce od února. Tak jsem říkal: „Já se omlouvám, 

ale jestli ho chcete, já Vám ho můžu dát za tyhle peníze.“ Oni si ho za ty peníze opravdu 

koupili a bylo vidět, že se jim ten obraz opravdu líbí a když ten obraz byl na výstavě 

v Kutný Hoře, tak tam oba jako přijeli a bylo to hrozně fajn. Já ty lidi rád vidím, je to 

takový, že máte pocit, že to někomu udělalo radost a takhle to má bejt.  

Takže to je ten rozdíl. Že když už to ten člověk prodá, ale cítíte, že to těm lidem dělá 

radost tak máte pocit, že to je jako smysl tý profese. Já vždycky když domaluju tu poslední 

věc, tak tý se jako obtížně vzdávám. Protože je poslední. A ještě je to tak, že já většinou ty 

věci maluju v nějakejch cyklech, takže teď jsem třeba maloval židle. Je to o tom, že vlastně 

potřebuju s tou věcí nějak bejt v kontaktu, abych když maluju ty další to nějak bylo 

propojený. A v momentě, když to dodělám a začnu něco novýho, tak mi nedělá problém se 

těhlech věcí vzdát. Ale samozřejmě myslím na to, kde ty věci budou a u koho budou. 

Možná už asi tak i částečně sobecky se mi třeba stalo, že jsem chtěl na výstavu nějakou 

věc, kterou jsem prodal asi před 6 lety, byť mi teda sliboval nějakej galerista před lety, že 

to jako nebude problém si ho půjčit, tak mi ho teď vlastně půjčit nechce. A pro mě je to 

pak jako problém. 

S jakými motivy a symboly pracujete? Čím je Martin Velíšek typický? 

Já jsem docela typický tím, že nejsem typický. Mirek Petříček mi čas od času zahajuje 

výstavy anebo svého času skoro pravidelně a vždycky mi přišlo blbý, že když se řekne 

Adolf Born tak si všichni představí, jak to jako vypadá, že to je teda Mach a Šebestová, 

Maxipes Fík. Tak to jsou jako ilustrátoři, ale jsou tím ti umělci typický. Mají ten rukopis 

čitelnej a já teda nemám. A ten Mirek tenkrát říkal: „Ale ty tvoje věci jsou koherentní 

v tom myšlení, v tom uvažování. Že mají tu proměnlivou formu to je pro ty lidi možná 

jako … víc je to nutí o tom přemýšlet, ale když o tom začnou přemýšlet, tak zjistí, že se ty 

věci navzájem podobají ne přes tu vnější formu, ale skrze ten obsah…“  

Takže charakteristický je, že ty věci jsou pokaždé jiný, že je to grafika, někdy je to kresba, 

někdy jsou to velké obrazy, někdy malé. Abstraktní, někdy konkrétní. Abstraktní jsou 

kresby a grafiky a konkrétní jsou obrazy. Já si těba kresbama a grafikama vždycky jako 

odpočívám od popisnýho realismu, který dělám v těch obrazech. Ty grafiky a ty kresby 

jdou rychlejc. Jakože ty obrazy jsou třeba na půl roku a tohle je třeba otázka týdne, někdy 

tří dnů. Je to tak, že zejména u těch obrazů nejsem schopen namalovat abstraktní obraz. 

Samozřejmě jsem schopen udělat abstraktní kresbu nebo grafiku, ale abstraktní obraz ne. 
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Já se teda považuju za malíře, ale mám trauma z toho, já mám asi 9 cen z Grafiky roku a 

všichni mě berou jako za grafika, i teď ta nabídka toho místa je, že budu šéfovat 

v Grafickém ateliéru. A já říkám: „Ale dyť já jsem malíř!“ Ty lidi to nějak furt nechtěj 

pochopit. Pro mě je to vlastně nejdůležitější, ta malířská poloha. Jestli je to takhle 

schizofrenní, jakože abstraktní a konkrétní, vlastně ne schizofrenní, spíš rozmanitý a 

pestrý, tak tak je to v tom obsahu. Od živých zvířat po mrtvý zvířata. Od jablek po 

žárovky. Akty. Krajiny. Je to takový, že vlastně by mě nudilo, kdybych měl celý život 

dělat jeden žánr. Na akademii jsem začínal tím, že jsem dělal zátiší a hrozně se všem líbily 

a všichni to chtěli a já mám potřebu tak jako na tý škole, že když joo teda někdo chce nebo 

nechce, tak just ne. Takže jsem s tím přestal a řekl jsem si: „ A nebudu to dělat,“ a našel 

jsem si něco jinýho. Ale zas je to tak, že já se k tomu vracím.  

Židle už dělám 6 let. A je to tak, že ty židle třeba mají svýho majitele. Kromě toho, že je 

tam židle mýmo dědečka a pradědečka, tak je tam židle Zdeňka Svěráka, Václava Havla, 

Marty Vančurový. Ty lidi to nemusí vědět, ale já to vím. Je to takový. Jsou to prázdný 

židle, ale ta židle jako vlastně k tomu člověku poukazuje. Židle bez člověka nemá smysl. 

To je kus nábytku, kterej toho člověka potřebuje. To je třeba věc, ke který já se opakovaně 

vracím. Zátiší. To je taky téma, ke kterýmu se vracím od školy.  

Ty akty já dělám třeba 23 let, mezi tím prvním a posledním. První je třeba z roku 96 a 

poslední je z ledna letošního roku. Takže to není tak, že bych to dělal dnes a denně, ale 

prostě mám tu potřebu se k tomu vracet. Třeba rok to nedělám, dva roky to nedělám. Pak 

udělám najednou tři obrazy během jednoho roku. Zejména u těch aktů je to náročný, je to o 

tom člověku. O modelu. To není to správný slovo. To je tak, že mi někdo řekne, jestli si 

dávám inzerát do novin. To ne. Pracuju s živou předlohou. Většinou jsou malovaný podle 

reálu, ale pak jsou některý malovaný i z hlavy – třeba bruslařky. Korpulentní dámy na 

bruslích. Má to mít jednak nějaký příběh, pak co mi chybí v umění je i humor, nebo taková 

poetika, takže se snažím, aby to jako mělo nějakej takovej rozměr. Jinak podle fotek 

nedělám. Mně to přijde, že ta informace je pro mě plochá. Takže když třeba dělám akty tak 

potřebuju mít ten model. Ale problém je ten, že já se hrozně stydím, takže já tak jako si ty 

lidi pozvu, pak se stydím je svlíknout a oni mi teda říkaj, že jestli se teda mají už svlíknout 

a já říkám: „Né to je dobrý, já ti ještě udělám čaj.“ Vlastně oddaluju ten moment, kdy si ten 

člověk má odložit. Pak se stydím taky. Takže to poměrně rychle uzavřu a říkám: „Jo 

dobrý, už mi to stačí.“ A ona: „Počkej, dyť to je jen 10 minut.“ Já říkám: „To mi stačí.“ Já 
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se to snažím nějak zapamatovat a ten člověk pak odejde a já utíkám k tomu plátnu a 

snažím se to tak, jak si to pamatuju, že to bylo to jako namalovat. Nebo pak používám 

svoji ženu. To už se nestydím. A všichni říkají: „A to se podobá… to je tvoje žena viď?“ A 

nějak se jako postupně všechny ty obrazy podobaj té ženě. Jedné slečně jsem maloval 

předloktí podle sebe a namaloval jsem to včetně těch chlupů a ona se hrozně rozčilovala, 

že to tak přece nemá. 

Musím ale říct, že jsem opravdu stydlivej. Na ty akty velký ale prostě potřebuju mít toho 

člověka u sebe.  

Je to nekomfortní?  

Je to divný. Hrozně divný. Ten člověk na sobě nic nemá. Já na sobě něco mám. Tak si 

říkám, jestli si mám taky odložit, ale to mi pak přijde ještě víc divný. Nevím, co by teda 

bylo divnější. Ale je to nevyvážený. Takže já, když jsem v rozpacích tak vařím čaj, takže 

neustále těm návštěvám nalejvám čaj. Sobě nalejvám čaj a nemaluju. Takže to je trochu 

problém. Mně dlouho trvalo, než jsem ty postavy otočil čelem k sobě. Já jsem je dlouho 

otáčel zády k sobě nebo bokem, protože jsem se u toho cítil míň v rozpacích. Hlavně mně 

se ty záda líbí, přijde mi, že je to čistá klidná plocha. Zepředu je to tělo, zejména to ženský, 

hrozně dramatický. Děje se tam toho strašně moc. Co já jsem chtěl říct byl klid. Jakože 

opravdu, aby to působilo co nejklidněji. Zepředu je to hrozně dramatický. 

První akt otočený čelem k sobě byl v mezifázi profil, to bylo poprvé, co jsem to otočil 

čelem, a tak jsem se vyděsil, že jsem hledal a vymyslel jsem, že ohnu plátno, že je jako 

přeložený.  Prostě z profilu tam chybí to tajemství, a to je to, co mě na tom zajímá. Pak 

jsem vymyslel malovat akt přes závěs. Tady je třeba moje žena, ona říká, že jí teda nevadí 

ta nahota, ale že pak jako chodí na ty výstavy ti známí. Akty jsou i polooblečené a poslední 

akt, který jsem dělal byl vlastně v lednu a tam už ta slečna má podprsenku a sukni, ale 

vlastně má nahá ramena a břicho.  

Ukazuje sérii obrazů: 

Tohle se jmenuje „Pravé mezi nepravými“. To pravý je teda prso mojí ženy, což je jedna 

vrstva toho sdělení. Oni tedy ve finále jsou všechny stejně velký, ale takže to je pravý 

proto, že je pravý a zbylý jsou levý. Pravý, protože je to prso mojí ženy a ostatní jsou prsa 

jiných žen a pravý, protože tohle je malovaný (olej na plátně) a tohle jsou všechno fotky. 

To je trochu ten rébus. Já jsem z toho pak teda udělal, že jsem měl takhle ty fotky, to jsou 
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čtverečky. Říkám: „To mi něco připomíná,“ pak jsem nějak hrál s dětma pexeso a říkal 

jsem „aha, už vím co mi to připomíná!“ Vyrobil jsem tedy něco, čemu říkám Prseso. Jsem 

to pak dával kamarádům na Silvestra. Je to sice nehratelný, ale je v tom vtip a tajemství. 

Pokud i v erotice nebo v sexu ty věci tohle postrádají, tak mě to přestává zajímat.  

Takže já jsem tyhle věci maloval proto. Chtěl jsem, aby to vyznění bylo takový tichý a 

klidný. Je to tak, že tyhle věci dobře vznikaj třiadvacet let a dohromady jich je asi 13. Ale 

je to tak, že já nepotřebuju nějaký univerzální model, já tak jako občas někoho potkám a 

vlastně v ten moment mi naskočí obraz. Není to tak, že já bych si vymyslel obraz a hledal 

ten model. Ale potkám nějakýho člověka a říkám si: „Jo,“ a teď vidím to zelený pozadí, a 

takhle ten obraz bude vlastně asymetrickej. Akorát se mi to třeba stane v metru. A to jsem 

tedy ještě nikdy neudělal, že bych někoho oslovil v metru. Potřebuju toho konkrétního 

člověka, respektive vidím člověka a spojí se mi to s obrazem. Ale myslím, že mnohem více 

obrazů nevzniklo, protože si prostě netroufnu. Říkat někomu v metru nebo v tramvaji 

„Dobrý den, já jsem malíř,“ je trochu banální, to opravdu nedělám, neudělal jsem to nikdy 

a asi nikdy ani neudělám. Takže když se to stane, tak v nějakým prostředí, kde to není 

takhle anonymní. Musím říct, že část těch slečen jsou třeba ze školy, ale i tak mi to třeba 

trvá, než se odhodlám toho člověka oslovit. Tak samozřejmě když ten dotyčnej řekne třeba 

ne, tak to respektuju a nehledám jinýho člověka a beru to tak, že pro mě ten obraz v ten 

moment nemá bejt, takže ho pouštím a neexistuje. Nenarodí se. Nenaléhám, 

nepřesvědčuju. Předjímám tu odpověď negativní. Naopak když se stane, že s tím ty lidi 

souhlasí, tak mě to pak hned uvede do rozpaků a trvá mi, než to vstřebám. Je to tak, že 

když to nestihnu takhle rychle zprodukovat, tak on ten obraz pak přestává bejt ostrej. Za 

chvíli si říkám: „Já už vlastně nevím, mělo to být z profilu pravýho nebo levýho?“  Pak se 

to vlastně rozplyne a obraz se ztratí. Takže jak jsem řekl, více jich nevzniklo, než vzniklo. 

Já to beru jako dialog, pokud do toho ten druhý člověk nechce vstoupit tak nevstoupí.  

Mimochodem teď mě daleko víc a víc baví lidi oblečený. Né, že by na sobě měl ten člověk 

svetr. Ty věci, který si člověk myslí, že maj bejt obnažený tak obnažený nejsou a je to tak, 

že říkám spíš, co má ten člověk v šatníku. Třeba mě zaujaly někde nějaký růžový 

punčochy na tý slečně. Fascinovala mě ta barva těch punčocháčů. Já jsem pak strašně 

dlouho chodil, jsem věděl, že tam musí bejt ta růžová, fialová, žlutá a hnědá. A chodil jsem 

asi rok a říkal jsem, že nemůžu najít ten odstín tý žlutý barvy a pak jsem našel barvu která 

se jmenuje niklová žluť a stojí teda jedna tuba asi 900 korun. Tak to jsem volal ženě, jestli 
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si to jako můžu dovolit. Jednak ten odstín je naprosto… to je ručně třenej pigment, ručně 

mletej, prostě to je handmade barva, to se dělá všechno ručně. Tou barvou, já když jsem 

s ní maloval, to je jak když malujete se smetanou. Nádherná konzistence, ta barva úžasně 

kreje. To je vopravdu Ferrari mezi barvama. Jsem z toho byl opravdu nadšenej. Tak to 

jsem si dovolil jako hodně, že jsem si koupil barvu za devět stovek. Jsem totiž rok chodil, a 

říkal si, že tam všechno mám, ale chybí mi ta žlutá a pak jsem jí objevil. Od začátku to 

bylo o tom, že to bude o souzvuku těhlech barev.  

Ten poslední obraz je, že slečna má podprsenku a tam zastrčený mobilní telefon. To byl 

nějaký večírek. Já tak na to koukal, že tý slečně tady koukal ten telefon, jsem si tak v tu 

chvíli říkal, když jsem to viděl, o co ty chlapy vlastně přicházej. Já mám ten mobil věčně 

někde po kapsách a vždycky mi vypadne a rozbije se. Říkal jsem si … tak prostě jako o co 

mi šlo byl ten mobil, a že ta slečna má navíc i nějakou sukni z kroje? Tak mi to přišlo 

takový úžasný, že ona tancuje v národopisným souboru a ten mobil z tý současnosti v tý 

podprsence a ta folklorní sukně, to prostě potřebuju namalovat. V ten moment se mi to 

prostě spojí s tím člověkem a buď to to má bejt nebo nemá bejt. Proto to trvá. Ty obrazy, 

zejména u těch aktů, ty obrazy chodí prostě za mnou.  

U těch ostatních. Jsem třeba maloval jedno jablko. Jsem na to koukal a ono do druhýho 

dne se vlastně změnilo. Jsem ho sebral venku bylo na nule a pak v tom ateliéru ten druhej 

den tak jako odešlo. A si říkal: „No to je možná ještě hezčí než včera!“ Tak jsem si říkal: 

„Proč by teda muselo být jen jedno?“ Takže je to ten způsob toho, jak to vzniká. 

Rozumová úvaha. Pak z toho jdou ty obrazy a ta inspirace tím, co člověk vidí, ale zejména 

u těch aktů mi přijde, že to není jako s těma jablkama a citronama. To si člověk koupí nebo 

sebere a dá to na stůl, ono to neprotestuje a leží to. A nemluví to. U toho aktu nebo u 

člověka, myslím portrét, tam je to opravdu o tom, že musíte respektovat toho druhýho, že 

s ním nemůžete zacházet, jako by to byla věc. Jiný je to v tom, že najednou do toho 

procesu vstupuje jiný člověk. Jinak jsem v tom sám. Tohle musíte sdílet s tím druhým ten 

tvůrčí proces. Z podstaty věci je to pro mě varianta vztahu. Často je to tak, že si s tím 

člověkem nejdřív musím popovídat, jdeme na čaj. Nejde to tak, že ten člověk přijde a 

rovnou řekne kde si mám odložit. Často je to tak, že s těch lidí pak zůstávají přátelé. 

Přátelství. Je to druh vztahu.  
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Život umělce. Co Vám to přináší a co naopak bere?  

Takhle řečeno, to vypadá, že je to vyvážený. Samozřejmě ne. Já přemýšlím, zda mi to 

vlastně něco bere. Asi ne. Jasně, tak bere. Dává mi to mimo jiný ty traumata, takže mi to 

bere ten pocit nebo to ego to zraňuje. Prostě byly období, kdy jsem říkal ženě:  „Až umřu, 

tak to prostě naházej do kontejneru, já nemám sílu to udělat sám…“ Tak to je vlastně 

zvláštní. To je jako by si herec hrál divadlo doma v koupelně. Je to divný, malovat a 

nevystavovat. Nějak to nekonfrontovat s tím okolím a společností. Takže když se to 

nedělo, teď je to výrazně lepší, ale když se to nedělo, tak mi to přišlo jako důkaz toho, že 

to má bejt jinak nebo jako nelze říct, že mě to zraňovalo, ale přemýšlíte o tom, jest li jste se 

neminula povoláním. Takže kdybych řekl, co mi to bere, tak dává mi to trauma a tím 

pádem mi to bere nějakou radost a naplnění z toho, jelikož k němu vlastně nedochází, když 

člověk nevystavuje a ty věci nikoho nezajímaj. Jako to je nějakej pocit, kterej tu dřív byl. 

Dneska, jak člověk stárne, tak je mi to asi svým způsobem jedno. Prostě já jsem došel 

k tomu, že jsem šťastnej když to dělám. A nemůžu to nedělat. Svým způsobem je mi to 

jedno jestli výstavy jsou nebo nejsou. Teď naopak je těch výstav tolik, že to ani pak 

nestíhám. Čili jako bere. Já fakt nevím. Asi ne. Možná čas? Ale já tomu ten čas chci dát. 

Takže ne, nebere. Skoro bych řekl, že je to tak sto k nule. Já vlastně ani nevím, zda věc, 

ve který se člověk realizuje Vám může něco brát. Děláte to dobrovolně, nikdo mě nenutí. 

Tím, jak je to svobodný rozhodnutí, ta já si fakt nedovedu představit v jaký rovině by mi to 

mohlo něco brát.  

To, co mi to dává je určitě pocit naplnění. Velikou míru svobody. Ale to jsou všechno 

takové klišé, nebo ne, je to hodně abstraktní. Se musím zamyslet. Přemýšlím, co si 

představit pod tím naplněním. To naplnění je tak ale asi nejblíž. Já nevím, jestli si tímhle 

jako člověk nesupluje nějakou roli Boha v tom smyslu jako stvořitele světa. Je pravda, že 

z ničeho děláte něco. To, že člověk zhmotní myšlenku nebo představu je věc, která je 

opojná, to je něco. Do té doby ta věc neexistuje a vlastně jako vy jí teda dáte život, stvoříte 

ji. Já to teda mám tak, že nemám pocit, že já bych to tvořil. Já tak o sobě říkám, že jsem 

věřící člověk a moje žena se vždycky směje a říká: „Ty seš husita!“ Já jsem protestant a 

moje žena je katolík. A my jsme měli svatbu v katolickým kostele a já jsem tam musel 

podepsat, že děti budu vychovávat jako katolíky. No. Jim teda nejvíce vadilo, že mě křtila 

žena. Když jsme přišli do toho kostela na rozmlouvání s tím farářem tak první otázka byla, 
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když zjistil, že jsem protestant, jestli nechci konvertovat. A já říkám: „Já jsem tady, 

protože se chci oženit, kdybych chtěl změnit církev, tak bych za Vámi přišel už dávno…“ 

Z ničeho vzniká něco. Je to na Vás, vy tvoříte něco, co je z kraje velmi abstraktní, ikdyž 

tvoříte nějakej vztah, tak je to vlastně ve dvou, málokdy se stane, že by člověk tvořil něco 

naprosto sám za sebe. Je v tom velká míra svobody. Ty věci si můžete stvořit, jak chcete a 

kdy chcete. Tady se pojí ta svoboda s tím, že to pak ale opravdu realizujete, není to jen v tý 

fázi rozhodnutí, ale i ve fázi realizace. Tak je to něco, jako když máte ty děti. Pro mě bylo 

pak hrozný překvapení, když se ta Johanka narodila, že vlastně z dvou lidí vznikne něco 

třetího. A tak tohle je jako hodně podobný. Je to opravdu ten tvůrčí akt. Nehraje roli, to, co 

jsem říkal předtím, že jako koho to zajímá a nějaký výstavy. Protože to je tak absolutní 

pocit, že tohle všechno jsou rozumový úvahy ex post – nemám peníze, nikdo si to nekoupí. 

Na to nejde myslet, když malujete a když na to myslíte, tak nemalujete, to se vylučuje. 

Tam je to opravdu svobodný tvůrčí akt, a to je to, co mi to opravdu dává, jinak to říci 

nedokážu. To je jako když se rozhodnete, že skočíte do vody a budete plavat a prožíváte 

jen to plavání v tu chvíli. Měla jste na to chuť, je to ono realizovaný vlastní přání a je u 

toho krásný, že si můžete přát co chcete. To je přesně ten prostor kdy si můžete přát 

cokoliv a vy jste ten, kdo to určuje. Stavíte ty pravidla a mantinely. Je to od obsahu přes 

formu na Vás. Možná je tam pak nějaká zodpovědnost, ale ne taková. Ono se nic nestane. 

Když namalujete blbej obraz, tak je to špatně. Má to ty aspekty toho, že to na tom 

podkladu nedrží, že to klouže, že to plátno je hrubý a tak dále. Jsou tam ty věci, je tam 

nějakej korektiv, ale vlastně je to absolutní v pravém slova smyslu. Všechno ostatní, ty 

chvilky, o kterých jsem mluvil, že tam prostě sedíte a 30 milivteřin se opájíte pocitem, že 

jste se dotkla hvězd? To je jako hezký, ale tohle je jako daleko hlubší a absolutnější tenhle 

pocit a možná to tak chlapy jako mají, že mají tu potřebu se jako rozmnožovat a zaplnit ten 

svět, tak to možná souvisí s nějakým mužským principem. Mám sice dvě děti, ale k tomu 

200 obrazů. Takže to je taky tvůrčí akt. Je hezký ten tvůrčí akt s tím partnerem, jako když 

ty děti vznikaj. Tady je to teda celý osamotě. Já se samozřejmě cítím rozpačitej, abych zval 

svoji ženu do ateliéru, aby mi řekla, co si o tom myslí. Ona mi vždycky řekne, že je to moc 

hezký. Ne vždycky, na plesnivý jablka mi řekla, že jsou ošklivý, to samý mrtvý zvířata. Je 

pravda, že je to takovej typ nějakého početí. Teda, člověk je v tom sám, takže je to 

zvláštní, ale asi to má něco do činění s tím, že člověk reprodukuje sám sebe. Necháte tu 

nějakou stopu, i když to tak nevnímám, že to tu bude vyset v galerii za 200 let. Já budu 

mrtvej, ale ten V. zůstane. Takhle to nemám, ale někde archetypálně to tak možná jako je. 
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Je to druh toho, jak se rozprostranit a tu svoji genetickou informaci v tý vizuální podobě 

tady zanechat. Možná jo. Já jsem o tom shodou okolností vlastně i přemýšlel, vlastně jak 

moc potřebují ty umělci na těch školách učit. Co za tím stojí? Je to nějaká obživa? To 

určitě. Není to taky nějaká potřeba se zase vtělit do těch studentů a rozmnožit se? Pak to 

není o tom, že by ty lidé naslouchali a respektovali ty jedince. Někteří učí sami sebe, ale to 

mi přijde pak jako když nějací dobyvatelé někam vtrhnou a znásilní ty ženy, aby tam ten 

jejich gen byl ten dominantní.  

Moje zkušenost. Zkušenost umělce. Je opravdu, že jsme lidi velmi rozdílní. Je to strašně 

subjektivní. Docela mě zajímá, jak to mají ostatní. Může to být tak strašně jiný. Je to 

neporovnatelný. Já v jistým smyslu nemám pocit, že jsem jako autorem těch věcí. Mám 

takovou vizualizovanou představu, že chodím do pustý krajiny, kde jsou na stromech nebo 

na stojanech rozvěšený ty obrazy a já jsem jenom ten, kterej tam má dojít, sundat a má ho 

donést do toho světa lidí, aby ho ostatní viděli. Mi přijde, že se vnímám jako nástroj ne 

jako ten, který to dělá. No. Člověk se na něco napojí. Jak už jsem říkal, pro mě i ten pohyb 

byl důležitej. Respektive třeba s mečem ty pohyby jsou hrozně ladný a problém je ten, že 

pak ho teda sekáte napůl, nebo mu sekáte přes oči, ale ty pohyby jsou jako… to je i 

spojený s tím dechem, a to mi přišlo hrozně úžasný. Sladit pohyb těla s dechem. Nejdete 

proti tomu. Je důležitý, kdy se člověk nadechuje a kdy vydechuje a kdy zpevňuje to tělo. 

Najednou zjistíte, že to tělo jako ovládáte. Dělá to, co chcete. To je jako to má většina lidí i 

moje žena: „Ty jako když si něco vymyslíš a pak to maluješ tak to vypadá, jak sis 

vymyslel, ale já, když to chci namalovat tak to vypadá jinak…“ To samý je v tom pohybu. 

Dostal jsem se do fáze, že to tělo opravdu dělalo, co jsem mu mentálně řekl, že má udělat. 

A vím, že ty věci, který vypadaly jako nejjednodušší, tak to bylo tak těžký. Půl roku až rok 

člověk opakuje ten pohyb, aby ho nakonec udělal tak, že to jako fakt reaguje. V aikidu to 

bylo hezký, že pak ten člověk jde proti Vám, vy ho jen berete těma prstama a popotahujete, 

a pak otočíte to zápěstí a ten člověk se otočí a letí na druhou stranu. To je minimum 

energie. Je to o tom, že musíte vystihnout ten správnej moment a pak je to o tomhle 

pohybu a těch 100 kilo se otočí, a to byl neskutečnej pocit. To je ekvivalent toho, co 

člověk zažívá při tom malování. Jak to funguje, když člověk tu věc pochopí, zažije, naučí 

se ji. Jak to automaticky funguje. To, co jsem říkal v tom malování, že ty barvy vidíte a 

mícháte je přesně jak máte. Ten pohyb je přesně ten, kterej má bejt a je to vidět, na tom 

obraze. Když to uděláte správně, tak je to vidět. Poslední moudro…   
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II. ROZHOVOR S JANEM PFEIFFEREM  

Kdy jste se poprvé setkal s uměním? Co Vás k tvorbě přivedlo? 

Asi jednoduchá indicie. Táta psychiatr, máma malířka. To, že se tvoří, to že mám na 

tvoření čas bylo od malička chápaný, a i když táta psychiatr, tak sám vyřezával, vyráběl 

stínohry, křídla andělů na stropy… do dneška na to vzpomínám jako na takový emoční 

zážitky s rodinou, který jsou ale vždy skrz nějakou tvorbu. Tím, že se díváme, jak vyřezává 

Fausta, pak ho hrajem, nebo že prostě máma jde a brousí sololit, pak je z toho dílo, nebo že 

se bojím Saddáma Husajna, tak si ho nakreslím a už se ho bojím míň…Takže ve svý 

podstatě je to všechno hodně spojený, ty osobní rodinný zážitky s nějakým vztahováním se 

ke světu pomocí tvorby.  

Musel bych mít hodně racionální typ mozku, abych byl vyloženě prostě chemik. Já si 

stejně myslím, že každej obor má jakoby nějaký tvůrčí prvek, ale že vlastně to prostředí 

psychologicko-výtvarný bylo natolik stimulující, že by asi i mnohé jiné povahy šly tou 

cestou, kterou jsem se vydal já. Pak se do toho dostalo hodně to školství, trošku kotrmelce 

jsem vytvářel, nebo byly vytvářeny. Rozpoznaná dyslexie v první třídě. Speciální třída, 

která byla hrůzostrašná. Opravdu jsem prožíval defraudaci sama sebe. 

Takže na to nemáte hezké vzpomínky… 

Na to nemám hezký vzpomínky. Učitelka, která sama vlastně prosila tátu, aby jí dával 

nějaký prášky na zklidnění, že má problémy se svojí matkou a ona to verbalizovala i 

s náma, takže to bylo velice neprofesionální. To jsou opravdu 90.léta, kdy se ta speciální 

pedagogika vlastně teprve formovala a byla opravdu speciální. Takže jsem se dostal do 

třídy, kde ty děti měly nejrůznější problémy. Nebyla to jen dyslektická třída. Poté jsem 

nastoupil do 2.třídy „normální“ a během vyučování, během pololetí mi učitelka řekla: „Ale 

teď musíš Honzíčku vedle.“ Takže ten pocit toho, že seš někde kde seš rád, ale musíš 

někam, o metr někde, kde nejseš rád… Tam jsem vydržel rok a půl a hrozně jsem přibral, a 

ještě víc jsem se uzavřel doma do tý tvorby. Já jsem z Malý Strany to měl kousek domů. 

Jsme žili v takovým chladným velkým gotickým paláci. Si pamatuju, že tam byla velká 

místnost. Stůl jsem proměnil na pobřeží a knížky byly království a rychle jsem to začal 

natáčet a animovat. Už v 9 letech jsem udělal první animovanej film a vlastně ve svý 

podstatě jsem si hodně dával ty mety. Jsem chtěl udělat pak film, scény, ty prostory pro mě 

byly né tolik figury, ale místa. Hodně rychle jsem vytvářel místa, do kterých jsem hledal 

příběhy a hodně taky hudbou. Poslouchal jsem hudbu, u který jsem se cítil hodně uvolněně 
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a vlastně jsem v těch hudbách jakéhokoliv žánru jsem dělal příběhy a ty jsem pak 

realizoval. Jako Novosvětskou jsem zbožňoval. Třeba v autě jsme ji poslouchali, když 

jsme jeli. Takže ta hudba byla hodně důležitá.  

No a pak bylo hodně období jako fantasy. V tý době mě táta hodně krmil, pro něj v tu dobu 

samizdatama. Hobit nebyl. V jeho době, v době jeho dospívání to byl samizdat, takže mi to 

vyprávěl. Když jsme se chodili procházet do lesů a do hor tak vyprávěl neustále příběhy 

buď automaticky nebo na zakázku ode mě nebo vyprávěl a interpretoval existující knížky 

svým způsobem a tam vlastně docházelo k tomu, že já jsem si to vlastně v hlavě 

permanentně ilustroval.  

Pak když jsem se ve 3.třídě dostal na waldorfskou školu, která mi vlastně pomohla zbavit 

se toho strachu ze školství a ve svý podstatě jsem se trošku začal nacházet. Zhubnul jsem 

vědomě asi 20 kg za prázdniny, kdy jsem se dostal vlastně i takhle fyzicky tam kde jsem 

byl. Byl tam teda zase problém, že jsem byl nejstarší, tam nebyl vyšší stupeň. Tam byla 

jediná sociální kolize řekl bych, kdy jsem působil starší, byl jsem starší, měl jsem možná i 

přestárlý starosti. Tam jsem hodně trpěl tím, že jsem málo vzdělán, že mi ta škola nedává 

dostatek informací. Ono obecně waldorfská škola to dělá, ale když máte ještě o dva roky 

nižší dodávání, tak tam to byl hodně silnej…takže tam bylo zase takový samo vzdělávání. 

Tam jsem cítil, že ta tvorba není to jediný. To jsme někdy ve 4/5. třídě a cítíl jsem, že 

potřebuju informace. Dělal jsem to tak…tam jsme byli vedený, že jsme si vedli vlastní 

sešity, neměli jsme učebnice. Takže pak automaticky jsem žil v těch sešitech i přes léto a 

hodně jsem se zajímal o astrologii, pardon astronomii. A v noci jsem se díval na hvězdy. 

Ale zůstalo mi to, co ta waldorfská škola vytváří, tu schopnost vzdělávat se sám. 

Pozorováním, zápiskama, schopností hledání těch informací nejen mrtvou formou, ale 

zážitkem.  

To ve Vás možná o to víc probudilo tu touhu vědět… 

Jsou povahy a povahy. Já jsem to bral jako úkorně. Si vzpomínám, že jsem jezdil metrem, 

mě to trápilo v tu dobu, že ta struktura…Já jsem měl hodně volnou výchovu. Velice 

liberální. Ta škola byla liberální. Takže tam nebyly mantinely, což je zároveň 

osvobozující, ale pak si je člověk musí hledat sám a ty si hledám do teďka, určitý 

mantinely, co už ne a co už jo. Ono se to generačně hodně mění, teď ta výchova došla 

k dost velké transformaci, ale to je širší téma…  
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Co se týče tý tvorby, tak myslím si, že když Vám učitel řekne: „Cokoliv tě napadne můžeš 

zrealizovat.“ Jako i mimo vyučování. Tak to v člověku, kterej je přirozeně zvídavej … a já 

mám rád, když ty věci se jako točej a když to frčí a zbožňuju prostě když je idea, která se 

pak jako zrealizuje. Takže já jsem dělal jako různý rytířský turnaje a prostě rodiče šili věci 

a v lese to ..furt ta produkce byla. A byly tam možnosti. Založili jsme hudební skupinu a na 

střední škole, i když jsme nebyli spolu tak jsme dlouho dlouho asi 4 roky jsme se stále 

setkávali a hráli jsme. Natáčeli jsme věci. To byl takovej přechod na střední školu.  

Střední byla klasická sochařská. Ta byla v Čakovicích a tam jsem poznal člověka, kterej 

byl sochařem v 60. a 80. letech, takže jakoby poplatnej, ale dělal spíš jako pubertu a pučení 

a takovýhle věci, ale byla tam opravdu ta láska k tomu hnětení té hlíny. On měl ubroušenej 

palec, protože celej život leštil ten materiál. Takže tam jsem se původně hlásil na ilustraci, 

ale neotevřeli ten obor. Takže jsem skončil na soše, i když oni se sami divili. Takže pak 

jsem se 4 roky opravdu věnoval studiu škeble a lebky. Byl to ten nejvíc akademickej … a 

ten čas na to byl, bylo to za Prahou, byla to tišina světa … a pak tam byl ten moment, kdy 

jsem si řekl, že opravdu na tu AVU chci. To bylo v těch osmnácti. To byl první opravdu 

velice vědomej krok, kdy jsem se rok připravoval, chodil jsem na konzultace za Janem 

Koblasou a skutečně jsem se tam dostal na poprvé a byl to pro mě opravdu velkej pocit 

sebevědomí, ten pocit, že když člověk napřímí ty síly tak to opravdu jako jde.  

Ono to mělo opravdu velký turbulence, protože on pak odešel ten Koblasa přes prázdniny a 

pak už tam byl Jaroslav Róna místo něj, což byl vlastně o generaci mladší učitel a ten 

vlastně pokračoval v tý formě, kterou jsem zažil na tý střední. Takže hodně studium. Jsem 

pak za rok si říkal, že musím jít ještě někam, kde se přemýšlí víc o vnitřku, jako o obsahu a 

došel jsem vlastně k Jiřímu Příhodovi, který byl ještě o něco mladší. To už je vlastně autor, 

kterej byl v 90.letech hodně zmiňovanej a ten najednou říkal, že můžeš dělat všechno, ale 

musíš vědět proč to děláš.  

Říkal Vám, jak moc velká otevřenost v umění už byla v těch devadesátkách? 

Ta jeho generace už měla ty informace, věděli, co se děje za hranicema, začali už dělat ty 

instalace, video instalace, ale tady se to teprve rozdejchávalo ten porevoluční stav a málo 

byli kupci, galerijní systém. Takže ta jejich generace to schytala, ale každá generace něco 

schytá, ale oni už mohli a dělali, ale ty věci byly spíš chápány v zahraničí a tady ještě 

nebyly ty správný pěstovaný prostory divácký… 
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Jak jste to měl Vy?  

Jak říkám, každá generace má nějaký handicapy. Pro mě bylo hodně zajímavý vlastně od 

toho prostoru rodinnýho kruhu přes waldorfskou školu, řemeslnou střední až po to, že jsem 

si já v tom svém studiu na výšce – Akademii výtvarných umění skutečně jako zažil ty 

generace jak šly, od disidentskýho informela, člověka, který byl v první skupině 

porevoluční, což byl ten Jaroslav Róna, potom ta generace po nich, což byly vlastně ti 

konceptualisti a pak jsem se i dostal ještě dál, dostal jsem se ke Zbigniewu Liberovi, což je 

velice zajímavej politickej polskej umělec, kterej se zase vůbec nebojí drogového a 

rockového prostředí a byl velice jako…no říkal: „Jestli nechceš, tak to nedělej, mě to 

nezajímá!“ Takže taková ta drsná rovina toho, ale já to vlastně potřebuju, já to dělám. Tam 

to bylo hodně o kolektivní tvorbě, to byla open forma akce reakce. My jsme rok dělali v tý 

skupině asi 10 lidí a bylo to bez tématu, vlastně jen v přímý reakci na toho druhýho. 

Fyzicky, věcma, ve veřejným prostoru. Bylo to hodně hodně o tom, že ta věc najednou 

nemusí být artefakt, ale jde o tu interakci mezi tebou a lidma a tebou v hlavě a bylo to 

osvěžující, že jsme jezdili do Polska a najednou člověk viděl ten polskej kulturní svět, a to 

bylo hodně silný, a ještě aby toho nebylo málo, tak jsem do toho zažil ještě vlastně 

rezidenci v NY, teda to byl vlastně výměnnej pobyt, takže jsem studoval jeden semestr na 

americký univerzitě, kde člověk zase vidí to, jak je to strukturovaný. My jsme tady takový 

„no tak něco dělám, jako trpím, ale něco dělám, a hlavně to dělej a dělej tohle a trpět se 

přece musí“ a tam je to daleko víc strukturovaný. Sestra žije už 17. rokem v NY a já vidím, 

že je tam spousta lidí a vytváří to jakousi armádu umělců. „To, že seš artista je jako supr, 

ale co teda umíš?“ Oni opravdu chtějí portfolio, říct to ve správný dílce, ta výuka je jistá 

příprava na boj. Že tam je první zadání, druhý zadání, pak mi ukažte, co máte, pak 

dostanete zpětnou vazbu, a nejen od učitelů, ale i od spolužáků. Oni jsou od malička zvyklí 

hodně verbalizovat. Takže já jsem z toho byl nejdříve vyplašenej, ale nakonec mi to docela 

sedlo i jsem se cítil příjemně odtrženej od toho kontextu studia tady, takže jsem tam začal 

pracovat mnohem estetičtěji, a to především právě s tou černou. Tam to začalo v roce 

2010. A kdykoliv s ní pracuju, tak si musím říct, že se mi spojujou všechny ty zkušenosti 

z toho studia.  

Myslím, že jsem ideální případ toho, že si vědomě uvědomuju co jsem od koho získal. 

Myslím si, že z waldorfu mám tu chuť permanentně studovat svět a nebát se, dělat chyby 

v tom samostudiu a nebát se do toho přizývat další lidi. Ze střední mám tu určitou důvěru a 
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možná respekt ke klasickému řemeslu – malba, grafika, socha. A z vejšky mám to vědomí, 

že je to hodně o generacích, že můžete být sebelepší učitelé, ale jde o to, jaký máte 

spoluvrstevníky. Ta škola mi myslím nejvíc dala v tom, že prostě je to nějaká generace 

lidí, jsme sice teďka každý dál, máme svoje životy, ale víme o sobě, je to nějaká inervace. 

Měli jsme v nějakou podobnou dobu podobnou situaci, která pro nás byla klíčová. No a po 

studiu jsem se skutečně vydal velmi rychle k učení. Tak spontánně a intuitivně, ani jsem 

nevěděl, jak se to stalo. To byla Nadace Proměny, která se věnuje veřejnýmu prostoru a 

tam po mně chtěli vypracovat koncepci jejich výukovýho oddělení a já jsem vůbec nevěděl 

v tý době co to znamená jo. Ale mě to baví, mě prostě baví si představovat, že najednou je 

tam 20 lidí a něco se děje a viděl jsem to jako takový scénáře událostí a psal jsem to jako 

tak, že už jsem viděl ty situace a teďkon tady to vznikne a je to o tomhletom…takže velice 

přirozeně, protože jsem byl zvyklej pracovat koncepčně, rozkádat téma, hledat ho 

z různejch stran…takže pak jsem vplul do tohohle a pak mi rychle přišla možnost práce 

tady na fakultě, která pro mě byla vždycky korelace nebo souběh toho, co mě zajímá a co 

mohu předat, takže jsem se tady pasoval do role průvodce. Jsem hodně, a to se snažím 

držet, že se studenty snažím brát na současný věci, současný výstavy, beru je co nejvíce do 

ateliérů, snažím se je sem zvát co to jde jako i jiný lidi, jako dramaturgy, lidi z různých 

oborů, který mají chviličku a prostě maj co říct, prostě je beru i ke galeristům a kurátorům. 

Chci, aby viděli ten provoz, že to není jen mrtvá věc, ale jsou to lidi.  

Tak mě napadá, jelikož jste zmínil to učení… Je něco, co se snažíte předat skrze svoji 

zkušenost a tvorbu?  

Já jsem nad tím asi předevčírem bilancoval. Ono to má samozřejmě svůj vývoj. Ve svý 

podstatě, když se podívám úplně do dětských let, tak to byl prostor, ten vnitřní prostor 

duše, v jednu chvíli to bylo hodně spojený s fantasy říší, kterou jsem opravdu zbožňoval. 

Bezpečný místa. Dramatický místa. Všechny ty obrazy, který v těch pohádkách jsou – 

možná to bude i určitá iluze o světě. Musím říct, že jsem to prožíval ve chvílích kdy pak 

přišly všechny ty fantasy věci do filmů a najednou se to explicitně řeklo a bylo to venku a 

najednou to přestalo být téma…jo jak jsem zmiňoval tu skupinku těch souputníků ještě 

z toho waldorfu, kdy jsme spolu hráli a natáčeli tak jsme tím prožívali i tyhle fantasy věci, 

který pak najednou už byly jako vyzrazený. Ta hermetičnost vyšla ven. Takže to téma už 

mě někde na tý střední, když jsme si kreslili ty ostrovy a vymýšleli si…tak to byl ještě svět 

toho dětství. 
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Potom jsem byl ve studijním vakuu, právě v tom prvním ročníku a byl jsem zoufalej, že 

nemám najednou to téma, že rok dělám tu lebku, nadživotní s každou prasklinou, ale 

nevím, proč to dělám a tam byl ten moment, kdy já jsem potřeboval skutečně jako odejít 

kde mi to bude dávat smysl proč to dělám.  

To byl vlastně ten velmi příjemně odtažitej způsob práce Jirky Příhody, kdy my jsme se 

vlastně vykali a vlastně on mi říkal: „Ještě další, ještě další.“ Opravdu během toho roku 

jsem se prokousal skrze hromadu témat k věcem, který se začaly stávat zásadní, a to první 

téma, který jsem opravdu nějak definoval a zpracoval a v prvním ročníku na konci za sebe 

předal, tak to bylo téma zkratek ve veřejných parcích, neboli jak si lidé zkracují cestu 

trávníkem tam, kde ta cesta není dobře vymyšlená. Jo, znáte to, velice dobře. Tady je 

Karlovo náměstí, a to má jedno z největších zkratek ve střední Evropě a ono to tak 

nevypadá, ale přitom je to jedno z největších náměstí ve střední Evropě. Takže já jsem si 

začal vlastně říkat: „Proč na to koukám? Proč to vlastně dělám?“ A pak jsem zjistil, že ty 

zkratky jsou pro mě jako o revoluci chodců, kteří dělají svoji cestu tam, kde není, pokud jí 

urbanisté nedodají. Takže to vlastně byla radost z toho, že lidský pokolení umí najít cestu i 

tam, kde není, a ještě to umí kresebně zaznamenat do toho povrchu toho města. Já jsem 

začal být velice obsesivní a sledoval jsem celej svět pomocí satelitních snímků a hledal 

jsem anomálie a ty zkratky, a to všechno ostatní, co mi něco říkalo o tom lidským 

pokolení. Takže jsem začal dělat projekty, který byly hodně o nějakých chybách v prostoru 

a o urbanismu jako takovým.  

Takže to, co mě pak právě neslo i pak v tom roce 2010 v NY tak to bylo hodně – 

vědomost, nevědomost, společnej prostor a moc. Tam bylo hodně důležitý video, který se 

jmenovalo „Bez kontroly“ a jsem to já, je to performance natočená ve sklepě mý sestry, 

kdy mám zavázaný oči a stavím město, ale nevidím, co dělám. Já jsem si opravdu vnitřně 

představoval různý fáze vývoje urbanismu ve světě – vesnice, suburbánní vesnice, totalitní 

místo, metropol. To všechno jsem stavil pomocí bilejch kostek a na konci to vlastně celý 

smetu a jede se na novo. To byla asi i nějaká výrazná formulace toho tématu, jakože 

společnost, jako celek, která buduje nějakou strukturu, ve který existuje, ale vždycky je 

tam nějaký právo volby někoho, který ale přesně nemusí vědět, co dělá jo. Proto to „bez 

kontroly“ a musím říct, že tahle věc docela obletěla svět a nějakým způsobem byla 

prezentovaná a akceptovaná, takže tam jsem cítil, že najednou v tom tématu toho 

urbanismu jsem našel nějakou cestu sdělení. Teď je celá série věcí, která se tomu 
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urbanismu věnuje, právě kolem toho roku 2010 a jsou to různý momenty i takových 

fyzických akcí a napínání luku ve velkoměstě a házení bumerangu kolem mrakodrapu a 

věci, který jsou o nějaký osobní možnosti změny.  

Pak byla ještě jedna věc. „Používejte stíny budov, bez ohledu na to, co reprezentují.“ 

Slogan, který vlastně vede k tomu prostě : „Lehněte si pod Palác sovětů nebo pod Bílý 

dům a přečtěte si knížku, kterou máte ráda a neřešte, že jste u Donalda Trumpa nebo prostě 

tady u Putina…“ Prostě schopnost identity i v tom stínu budovy, která má tu ideologii a je 

tam ta moc. Takže tohle všechno bylo na začátku tý mý tvorby řekl bych stanovený.  

Pak se přiznám, že jsem už byl trochu přejedenej toho, že člověk je neustále ten 

urbanistickej umělec, ten, kterej mluví o tom urbanismu a dělá s tím urbanismem. Takže 

jsem se potřeboval trochu vymknout a možná tam bylo málo toho prostoru pro tu … 

romantiku, kterou někde rozhodně prostě mám. Mám rád ty věci romantický a košatý. 

Postupně jsem se dostával k věcem, který byly víc jako o citacích minulosti, o společnejch 

znacích, který existovaly a ptám se, jestli ještě existujou. A hodně transcendentní zážitek  

byl můj tříměsíční pobyt v Palestině, kdy jsem byl na rezidenci pozvanej, oficiální 

společností … jsem vyhrál soutěž a řekli mi: „Nesmíš říkat, že za náma jedeš až pojedeš 

přes Tel Aviv.“ A tam jsem pochopil, že jsem v situaci, kterou znám jen z vyprávění „nic 

si neprovedl, ale musíš lhát“.  Tam jsem byl 3 měsíce prakticky sám, v horku a chodil jsem 

po těch všech místech a já jsem teda pokřtěnej, konfirmovanej, chodil jsem na náboženství, 

ale cítím se velice volně, ale prostě jsem začal obecně bilancovat nad vztahem symbolů a 

znaků křesťanství v prostoru, který je ale nárokováno dalšími náboženstvími a vlastně jsme 

jako jeden v řadě. Když je člověk v Betlémě, tak tam vidí, že je tam 5 lamp a každá ta 

lampa je jakoby spravována jinou odnoží katolický víry, kolik nás tam je. A pak tam byly 

silný momenty, kdy člověk najednou je v tom sklepě a tam stojí pop a vypadá jak ten Josef 

a všichni tam klečej a člověk si připadá jak opravdu v tom jevu zrození Ježíše a do toho ty 

nepochopitelný ramadány, kdy člověk nemůže pít ani jíst, i když člověk není muslim, tak 

prostě nemůže jíst ani pít během celýho dne. Takže já jsem to pak řešil tím, že jsem se 

schovával do těch nízkejch stromků a jedl jsem to jídlo v těch stromcích, abych nebyl 

vidět. Takže tam se mi najednou začalo objevovat to téma znaků a určitý energie, kterou si 

myslím, že v sobě ty znaky schraňujou, ikdyž to nemusí být nutně spojovaný s tím, že to, o 

čem se mluví je v tý věci, ale to, že se jako k tomu předmětu, tomu kříži, tomu oblouku ty 

lidi vztahujou a do toho se něco energeticky aniž bychom byli nějaký moc ezoterický 
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dostává. Takže jsem se začal zabývat hodně tématem vítěznýho oblouku, jako momentem 

snahy propojit se s univerzem, vesmírem, oblohou nebeskou, začal jsem vycházet i 

z Egyptský mytologie. Bohyně Nut, která se zobrazuje jako velká žena modrá, která se 

klene. Takže mě začlo zajímat třeba to, že když si lidstvo neví rady, tak tam dá člověka. 

Kam až všichni bohové a všechna božstva a elementy jsou vlastně humanoidní nebo 

zvířecí. Vždycky je tam určitá schopnost, vlastně neschopnost nechat věci abstraktně. 

Možná opravdu nic není, nemusíme to nějak zobrazit. Takže ty práce, jako třeba 

zmiňovaná „Velké události“ to byla korelace, spojování nějakých starých symbolů 

s nedávnou historií. Jsem spojil bohyni Nut s Apollem 11. Mě začaly bavit tyhle ty 

dadaistický spojení konkrétních … určitého majetku společnosti. Takže to vlastně dopadlo 

tak, že jsem udělal jako, že jsem přefotil bohyni Nut, dívku v modrém na konstrukci, která 

vytváří ten oblouk a vytvořil jsem procházku Apolla 11, toho Armstronga, jak se prochází 

u sebe před domem na parkovišti, ale měl jsem skafandr, měl jsem napočítaný přes Google 

Moon kroky a vlastně jsem zjistil, že ta procházka byla malá, ale znamenala hrozně moc. 

Takže tady je zase určitá chuť člověka jakoby pojmenovat, projít se ideálně a zapíchnout tu 

vlajku a jsou to vlastně titěrný malý úkony, který potom ale utvoří tu identitu tý civilizace 

strašně velikou, ale ta samotná fyzická věc je malá. Mě tady začlo bavit takový to, že něco 

se říká a myslí, ale to vítězství, nebo ta procházka toho kosmonauta se vejde do 30 metrů 

čtverečních, což je malá garsonka. Takový to přepočítávání hodnot na rozměry. To zní 

abstraktně, ale vždycky to má jako konkrétní výstupy.  

Teď když se podívám do posledních let, tak další důležitá etapa byla v Polsku, kdy jsem 

byl zase na rezidenci 3 měsíce. Tam jsem najednou měl to spojení národa, kterej je nám 

nějakým způsobem blízkej, ale zároveň jsou moc moc moc moc dál a možná později, nebo 

nazpátek v určitým národním uvědomění. Ten nacionalismus je tam mnohem přídobnější a 

něco, co je pro nás jako historická, jako historický balast nebo „někdo to potřeboval v tý 

době a my už to nepotřebujem“ tak skutečně jako husaři, králové – když to člověk řekne 

v hospodě, tak to opravdu může vyvolat šarvátku, to jsou věci, který teďkon působěj. Tam 

jsem hodně teda pracoval i s heraldikou a vlastně jsem to popsal jako „Opěrné body“. My 

se o to opřeme a můžeme argumentovat, máš pravdu a nemáš pravdu. Zase je to nějaká 

biblická konfrontace s nějakým symbolem. Oni mají ty svoje národní rytíře, což jsou 

husaři, kteří mají to peří na tom brnění a působí jako andělé a zároveň to jsou jako andělé 

smrti. Oni, když jeli tak se to třepetalo a dělalo to pocit, že jich je víc, než jich bylo. Je to 

jen estetická věc, která jim dávala určitý signál tý heraldiky a oni to byli zároveň třeba 
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žoldáci. Jsem to hodně rozvedl, ale já jsem hodně v tý době studoval i polskou filmografii, 

a i to náboženství, kdy oni vlastně maj film Angela, tady je zase téma toho anděla, určitý 

dogma toho katolictví, kdy najednou ty symboly platěj. Dogmaticky platěj. Mně se to 

velice líbilo, jsem se vždycky pak rád vrátil sem, kde jsme rozvolněnější, máme svobodu 

toho vyznání.  

Takže když to shrnu, tak si mysím, že od nějaký fantazie, přes řemeslo, formu, urbanismus 

po hodnoty v symbolech – to jsou asi ty hlavní témata, který hnětu a snažím se je pokaždý 

nějak verbalizovat a hledám tu formu, jak je předat, multimediálně. Nikdy nejsem 

uzavřenej – nejradši mám kreslenou animaci ruční, ta trvá dlouho a během toho, co to 

vlastně člověk kreslí si domejšlí a má prostor pro náhodu a chybu a trvá to dlouho … a 

člověk má skener na zádech a když má rodinu, tak vždycky v noci, do 5 do rána, když 

mám ještě energii tak animuju. Takže to dělám a ateliér je pro mě důležitý místo, kde ty 

věci jsou i pragmaticky když prostě je potřeba něco někam odvézt na výstavu, tak jsou tam 

prostě složený a teď teda více tvořím doma, nebo cestou v metru, ale ve svý podstatě ty 

realizace můžou probíhat i tak, že to člověk zadá. 

Takže ta interakce probíhá…Zajímá Vás, jak Vaši tvorbu vnímají druzí? Vzniká 

určitý dialog?  

To je velký téma, který se vyvíjí stejně jako já. Když jsem poprvé vystavoval ještě na 

škole, tak jsem tam tak byl inkognito a díval jsem se, u čeho stojí dýl, u čeho kratší dobu. 

Dokonce jsem měl i projekt, kterej byl o tom, že jsem já sledoval ve Veletržním paláci jak 

se na které dílo dívají. Jsem měl kresbu toho místa. Perspektivně. Tam jsem měl ty díla a 

během jedné hodiny jsem zapisoval na kterou věc se dívali a jakým způsobem a pak jsem 

to natiskl na ubrousky a rozdával jsem to v kavárně, jakože si lidi mohli utírat pusy 

výzkumem pozornosti děl. Takže pro mě to sdílení nebo vnímání toho díla bylo velice 

ústřední, protože jsem měl určitou hlubokou deziluzi s uměním možná i z důvodu táty, kdy 

jsem měl pocit, že to nemá smysl. Měl jsem pocit, že dělat umění je zbytečný. Hluboký 

pocit zbytečnosti. Možná proto jsem se začal zabývat těmi urbanistickými racionálními 

procesy. Ale myslím si, že během toho čití jsem se začal uvolňovat v tom a cítil jsem, že 

když tam člověk pustí nějakou emoci nebo náhodu nebo atmosféru – hodně mi třeba 

pomohla noc. Svoji diplomovou práci jsem natočil celou v noci, a to bylo vlastně o 

člověku, který je na prázdném parkovišti a poměřuje sám sebe k fiktivním osobám, který 

tam nejsou. Svoji výšku…Je to zkušenost člověka, který je svým způsobem součástí 
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společnosti, ale zároveň není, protože teď je na tom prázdném parkovišti. Je to série videí 

v prostoru takovém velice připraveném, v takové dřevěné budce a tam jsem cítil nejednou 

„Ty děláš něco jinýho, dyť je tam najednou spoustu emocí a jde o tu atmosféru…“ A to 

byla diplomová práce, na kterou jsem měl rok, a to byl myslím právě první krok. Takže 

můžu říct, že když jsem dělal ty urbanistický věci tak to bylo spíš jako „Wau, to je nápad, 

to jsem nevěděl, nojo zkratky.“ Tam byly takový ty „wau“ reakce.  

Potom když jsem začal více dělat ty intuitivní věci, to, kde se pracovalo s nějakými 

symboly, tak jako většinou diváci reagovali na prostor, nějakým způsobem umím ty věci 

dávat do narativu prostorovýho. Co vidíme jako první, co vidíme jako poslední a takže mi 

záleželo na tom příběhu, který ten divák zažívá nonverbálně fyzicky v tý galerii. Tím se i 

jako živím, že dělám architekturu výstav a scénografii do filmu a myslím si, že ta 

psychologie prostoru … co dáme na stůl vypovídá o tom člověku, kde je ten stůl 

postavenej, že každá věc je nějaký duševní hnutí toho, kdo to udělal. Takže stejně tak jako 

zbožňuju, že když dělám výstavy, tak první, co potřebuju je půdorys, a pak do toho ty věci 

vkládám, protože je to pro mě souhra věcí. Někdy se může stát, že člověk podlehne tomu 

místu.  

Takže v těch posledních věcech, když jsem se vrátil z tý Palestiny, tak ty reakce nebyly 

jako „Wau, jo a to je skvělý…“ bylo to víc jako „hmmm,“ bylo to složitější. Najednou těch 

vrstev bylo víc.  

Další věc, na kterou jsou pozitivní reakce, tak teď poslední výstava, kde jsem vlastně 

pracoval jakoby s tématem z Palestiny, ale je to vlastně dvojí pravidlo pro jednu věc a tam 

se mi podařilo, že sice je to jako zážitek z okupovanýho území, kdy najednou někdo ho 

může prožívat a někdo ne – to je to dvojí pravidlo pro jedno území, ale vytvořil jsem 

z toho abstrahovanej objekt, vlnu, vlastně je to maxi plátno 8 metrů dlouhý, ale je tam ta 

vlna, ta sinusoida. A jsou dva tvůrci, kteří tvoří identickou věc, prostě jenom jakoby 

gradient pomocí koštěte a grafitovýho prachu a dělaj to simultánně. Existuje to jako objekt, 

kterej je na výstavě a před tím je natočenej film, kterej je o dialogu dvou lidí. Tam mám 

pocit, že je to o nějakým konkrétním příběhu z konkrétního místa zároveň je to řemeslně 

udělaná věc, je to abstraktní malba a zároveň je tam fyzický moment toho, jak to vzniklo a 

takže jestli bych to mohl formulovat, tak v současný době mi jde o to, abych dokázal 

ukázat tomu divákovi jak ta věc vznikla fyzicky, to je pro mě ten performativní moment, 

že akce je ta tvorba samotná, ale je nějakým způsobem fázovaná možná dramaturgovaná a 
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pak to dílo samotný tam je, ten divák se neptá co to je, on vidí, jak to vzniká a v tom 

procesu je možnost říct víc, básní, popisem, cestopisem a tohle všechno je nějakým 

způsobem zajímá nejvíc.  

Důležité je to souznění. Jdeme na film a prostě někdy se nudíme celou dobu proto, že jsme 

na to neměli zrovna náladu. Můžeme jít na ten stejnej film a budeme nadšení, protože jsme 

zrovna tu náladu měli. To je jedna věc. To naladění. Není to o jednom ani o druhém, je to 

náhoda. A zároveň se může stát, že ta identifikace s tou věcí může probíhat jako přes 

nějaký osobní prožitek, který to ve vás evokuje nebo ty věci prostě na toho člověka působí, 

aniž by o tom věděl a nějakým způsobem na něj působí bez toho, aby se mu líbila. Takže 

já myslím, že takový to líbí x nelíbí je jen jedna vrstva zažívání. Myslím, že líbí x nelíbí je 

něco jako pustím x nepustím. Ale když tu věc vidíme, tak se nás holt týká a samozřejmě 

umění udělalo a za to ho zbožňuju, protože mám pocit, že dějiny historie a historie jako 

taková je skvělá. Ale člověk se zas tolik nepoučí, protože ty věci se opakujou a chyby se 

opakujou…mám pocit, že ikdyž se učí dějiny umění, tak se učí jen nějaký vývoj jako 

k nějakýmu dalšímu způsobu nazírání na svět. Skutečně to dvacáté století bylo tak 

turbulentní, v tom filosofickým slova smyslu, co se s uměním stalo, že jo…Malevičův 

Černý čtverec, jako zobrazení Boha…to jsou prostě kroky, který do jistý míry podřezávaj 

větev umění, že artefakt se zbavuje, ten umělec se čím dál tím víc stává součástí 

společnosti, už to není ten muž nebo žena s baretem, ale je to vlastně člověk, který tu věc 

může udělat na koleni. Pak se můžeme ptát: „Je to ještě umění?“ A já říkám: „Ano, toto je 

ještě víc umění, protože se to zbavilo toho pozlátka…“ Takže zároveň žít to, je zraňující, 

že na tom člověk dělá, věří tomu a pak mu někdo řekne: „To už nemá smysl, to už není 

umění, je to příliš chladný.“ Takže samozřejmě ta zpětná vazba, ať člověk chce nebo 

nechce tak jste najednou osobou veřejnou, takže ty věci jdou mezi lidi a jsou vnímaný, 

takže si myslím, že ano, člověk by chtěl slyšet „Je to skvělý,“ jo, ale to se stane někdy a na 

jednu věc člověk dostane tisíc dalších negativních reakcí, takže člověk pak musí pracovat 

sám se sebou a oscilovat mezi tím jako jestli je hnán jen tou pozitivní reakcí, nebo naopak 

tou interakcí. Umění je interakce. Umění je komunikace. A to není vždy jen pozitivní. Já, a 

to se jako učím stále, že věci, které jsou konstruktivně negativní tak se je snažím brát jako 

impuls. Ale když jsem byl třeba v Ostravě, tak ty reakce byly vlastně tak impulzivní, a tak 

jako intenzivní, že byly spíše destruktivní, vysilující. Já jsem tam instaloval vlastně ve 

veřejným prostoru, a ta věc nebyla ještě hotová a už byla reakce, a to nebylo prostě dobře. 

Člověk vlastně tu věc nemůže připravit a udělat, protože už je na to reakce. Nebylo možný 
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říci, že teď ještě ne, teď to není. „Co jste tím myslel? Dyť je to takový…“ No, takže 

nejednu stranu to člověka těší … to je možná něco, že těch 50 let režimu vytvořilo takovou 

tu lidovou představu o tom, že „my víme, jak se to dělá“ a je to i teď, když má člověk 

zkušenost s vernisážema a zpětnýma vazbama, tak je tam hodně takový to: „To není 

umění, já bych to udělal jinak!“ Ten člověk držel dvakrát za život tužku nebo možná 

třikrát. Jsou některý obory, do kterých všichni vidí a to myslím, že to současný umění je 

toho dneska součástí. To lze pozorovat podle toho, že na vernisážích a výstavách lidi na 

všechno sahaj a je to interaktivní…  

Mám pocit, že ta česká společnost je a priori kritická k tomu současnýmu umění a 

potřebuje nějaký čas a ukázat, že to není norma být a priori proti. Studenti, jako celoživotní 

vzdělávání v 50 a výš, jsou to lidi z praxe a když se jich ptám co oni a současný 

umění…„Ne vůbec, u nás v naší vesnici nemáme možnost, to neexistuje.“ To řekne první, 

druhá a čtvrtá řekne: „Jezdíme do Tate Modern do Londýna nebo do NY, to nás spojuje, 

viděli jsme tohle…“ A ta pátá řekne: „No, jako neviděla jsem, ale zajímá mě to...“ A 

najednou se ta norma změní. Takže to jde velice rychle. Ta polemika je součástí. To, že se 

jim to líbí nebo nelíbí je jen začátek komunikace. To, že umění může mýt i komodita, že se 

dá koupit. Teď jsem třeba byl s kurátorem ze Švýcarska, kterej vlastně pracuje pro banku, 

která nakupuje akvizice. Ani zahraniční sběratelé stále nemají tu důvěru v mladé umělce, 

spíš dají na toho aukcema prověřenýho a kurátory zapsanýho umělce. Takže i tady je 

nějaká forma toho, že pokud člověk vyloženě nedělá něco, co je a priori a vizuálně 

přitažlivý, tak ten prodej je taky forma komunikace. To, že to dílo jako někdo chce koupit 

a žije s tím tak ono je přitažlivý. Tohle je pro mě jako nejvyšší stupeň vlastně komunikace, 

to denní žití s tím dílem a já Vám řeknu ještě jeden příběh.  

Můj tchán – soudní znalec jakoby uměleckých děl, je to kunsthistorik. A ten svůj byt má 

plnej kvalitního umění, má na to prostě cit, né takovej ten „s vysokým nosem nahoru“, ale 

on prostě umí vidět tu krásu a umí ji popsat, ale i necenit a on má věci, který jsou vlastně 

… ono je mu sedmdesát, on to má opravdu od Zívra po Sopka a má tam rozpětí třeba 30 

let, tří dekád, čtyř dekád umělců a teďkon to má v tom bytě jo. A ten byt s tím je najednou 

prostě, to je byteček a teď prostě ty obrovský plátna. My jsme tam byli 14 dní, jsme tam 

bydleli, protože jsme rekonstruovali náš byt a já jsem tam byl opravdu jako dojatej. Já jsem 

byl naprosto dojatej z toho, že ty věci jsou v soukromí sbírce v rodině, ty děti s tím 

vyrostly, ty děti to znají a zároveň když je potřeba, tak se rozhodne a nějaká ta věc se 
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prostě prodá a je to zároveň rezerva tý rodiny, takže je to zabezpečení. Takže je to kultura, 

hodnota, sdílení a finanční zázemí dohromady a zároveň když ten člověk v tom bytě je, tak 

tohle je jasná zpráva o nějakým vývoji českýho umění v českým bytě českého znalce, je to 

žitý českou rodinou. Takže mně to přišlo strašně nonverbálně silný a krásný, že vlastně to 

žití s tím uměním nemusí být o nějakých velkých sbírkách a velkých gestech, prostě ty 

věci, když člověk pak kouká, tak se dají sehnat za pár korun a oni pak jen nabývají na tý 

kvalitě a to se třeba děje i v těch uměleckých bytech, že ty umělci si navzájem dávají ty 

umění a najednou … já jsem pak hrozně rád, mám třeba po svatbě najednou díla svejch 

blízkejch přátel a vlastně to, že já je mám na stěně, tak já je mám vlastně blíž a zároveň ale 

na ně koukám skrz tu práci a přiznám se, že teď máme jednu vymezenou místnost, kde 

mám i svoje věci a tam se to vlastně sdílí s rodinou, že najednou třeba i můj syn nevlastní, 

pak mám teda ještě vlastního a toho jste viděla, tak on třeba vymyslel název, prostě říkal: 

„Děkuji, že jsi mě vyhodil!“ Těžko se mu prohrávalo při člověče nezlob se a ten svůj hněv 

zvládal touhle větou: „Děkuju, že jsi mě vyhodila babičko!“ a byl hrozně naštvanej. Tak 

jsem si to zapsal, protože to byla úžasná věta a pak jsem z toho udělal instalaci ve 

veřejným prostoru, šachovnice rozhozená a jmenuje se to takhle. Já jsem pak o tom i jako 

mluvil v televizi a on pak: „Ty jsi řekl, že jsem tě k tomu inspiroval?“ A on tu věc miluje. 

Takže tam najednou to sdílení je vlastně ještě napříč generacema v rodině. Já se teda 

přiznám, že kdybyste se dívala na moje věci, tak introspektivně poznáte přesně jakou dobu 

jsem byl na jakým místě, s kým jsem se viděl, ty lidi se tam prostě objevujou, performujou 

tam. Ono to funguje vlastně i jako osobní archiv míst a lidí, který mi procházej tím 

životem a zapisujou se do toho …  

Moje práce jsou strašně důležitý, já jsem přiznám se špatnej na data. Těžko si řeknu, kde 

jsem kdy byl. Ale přesně si pamatuju datace věcí, takže jakoby svých prací, takže když se 

dívám na svůj archiv tak se dívám na svůj život a ve svý podstatě ty témata konvenujou 

těm obdobím. I když to může působit, že jsou obecný, anonymní, výzkumný, tak vždycky 

jsou to velice osobní období a zpětně na to koukám a myslím si a dostávám i takovou 

zpětnou vazbu, že na sebe dost navazujou. Ty projekty jsou provázaný.  
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To mě dostává k otázce, Vy jste zmínil, že část své práce máte vystavenou i doma. 

Jaké to je být divákem své vlastní tvorby? Jak vnímáte a prožíváte svoji tvorbu? Jaké 

ve Vás vyvolává emoce? 

Kdokoliv, kdo tvoří tak se v něm přirozeně snoubí celá škála, paleta emocí. Je to takový to 

vzrušení, když ta věc vzniká. Přichází nápad, je to delší dobu, člověk si ho zaznamenává, 

hněte ho a chvilku čeká, nebo přijde hnedka a hnedka ho zrealizuje. Ten moment toho 

zrodu je velice různorodej a pak je fáze tý realizace, která s sebou může nést i to 

nespokojení, že vlastně to není tak, jak to má bejt. Já jsem většinou v ateliéru velmi 

nervózní, jsem radši, když nejsem v ateliréru a dělám to jako mimo aťas, protože tam cítím 

tu zodpovědnost, že teď by se to jako mělo povést. Teď už jsem teda trochu za tím, ale dřív 

jsem prostě seděl v aťasu a nic jsem a priori nedělal, abych se zbavil toho stresu, že bych 

měl něco dělat. Potom samozřejmě něco vznikne a teď člověk…je to prostě porod, že jo, a 

to umění jsou takoví dílčí synové a dcery a takže teď se to jako narodí v nějaký podobě a 

teď samozřejmě… já to mám většinou tak, že ta věc vzniká a že začíná žít opravdu až na tý 

výstavě, že nestalo se mi…že opravdu je kresba, je animace a i ta animace opravdu až 

začne žít když je puštěná tam kde má bejt, když je mezi lidma v tom prostoru a to by Vám 

řekl i Ai Weiwei, to je teď hrozně známej umělec čínskej, že nejblíž je Vám to, co teď 

děláte. Samozřejmě tam se zrcadlí to nejvíc aktuální a zároveň je někdy i nejtěžší o tom 

mluvit. Takže třeba to, co bych Vám teď nejraději říkal, je to, co teď chystám, ale zase 

vím, že jsem o tom schopen nejhůř mluvit, ikdyž už na tom dělám 4 roky. Je to paradox, to 

nejbližší je pro Vás to, co děláte, ale někdy je to těžký o tom mluvit, protože to teprve 

vzniká. O projektech, který vznikly před 10 lety člověk mluví s určitou odtažitostí, už to 

jako vzniklo, je to jako by člověk popisoval svoji fotku když byl malej. Rozvzpomíná se. 

O to víc možná dokáže zase kontextualizovat, popsat to a zařadit, takže vždycky, když 

jsem vyzvanej, abych udělal přdnášku o svejch věcech, tak je to taková introspekce a 

pokaždý je to jinak. Pokaždé člověk seřadí jinej výběr, je to trošku jinej příběh no a časem 

to vysublimuje a některý projekty se stávaj důležitější a když jsem pak byl třeba nařknutej: 

„Proč furt mluvíš o těch zkratkách, dyť máš i výraznější věci…“ Ono se Vám to stane v tý 

tvorbě, že Vám někdo říká: „Jo tak tahle věc je zásadní.“ Někdy je to zvláštní, někdy Vám 

někdo řekne, že by měl zájem o tvoje věci a řekne: „Vyber mi věci, který jsou zásadní…“ 

A člověk si tak řekne: „A který jsou teď ty zásadní?“ Těch klíčů a pohledů na tu svoji 

tvorbu je spousta. 
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Já mám rád věci, který byly do jistý míry intuitivní, náhodný nebo třeba v jednu chvíli 

jsem byl vysílenej, že jsem dělal hodně málo … jako hodně malých projektů, takže teď 

jsem radši, když dělám dýl na větší věci, která je prostě produkčně, vizuálně velkorysá. 

Mám rád určitou monumentalitu, určitou vrstevnatost, příběhovost a rád si s tím…rád 

připravuju, tím, jak mám i vznik filmu pomocí týmu, tak si rád hledám lokaci, kostýmy, 

rád si píšu scénář a rád si to natočím, rád obsazuju ty role … mám ženu herečku, takže 

k tomu prostředí mám ještě blíž a některý věci teď chystáme spolu, takže to rodinný a 

pracovní se prolíná.  

Zkuste mi popsat nějaký konkrétní prožitek… 

To je vlastně otcovskej pocit. Že ta věc se zrodí, třeba jde do médií, je posuzovaná. Člověk 

si oddechne od tý produkce,  většinou ta vernisáž, to Vám řekne každej, že to je spíš za 

trest. Jste unavenej, tak to jako protrpíte a něco řeknete a pak najednou získáte určitý 

odstup a pak jsou tam ty zpětný vazby, něco se stane a pak ta věc nějakým způsobem žije 

sama a pak třeba někdy se o tom řekne něco nehezkýho, někdy Vám z toho není hezky, ale 

pak zase stejně se k tý věci …stejně přeci to je ta věc, kterou jsem dělal, toužil jsem jí 

udělat a vznikla a najednou je tam ta vazba Vás a tý věci. Takže tam je určitej jako proces 

realizace, potom ten coming out ve smyslu veřejnýho sdílení, pak se Vám to trochu odcizí, 

pak Vás třeba může někdy něco překvapit…jak to říct, ta zpětná vazba hraje nějakou roli, 

protože je to komunikace. Pak se z toho oklepete a pak ta věc zase k Vám jde a je zase 

Vaše, ty zprávy a ty reakce…samozřejmě to sdílení s tím něco udělá, ale pak je to zase o 

míře Vaší identity, ta věc se tím zpestří, dostane nějakou glazuru prostě líbí x nelíbí, skvělý 

x hrozný, ale stejně vy jste ten, který to potřeboval udělat. Čím dál víc si dovoluju takovou 

tu přirozenou, takovou tu beatnickou potřebu nebo né beatnickou, spíš tu bohémskou 

potřebu být u zrodu nějaký věci. Ono je to hrozně uspokojivý, když třeba vidím jiný 

disciplíny, architektura, film … ta věc trvá třeba 10-15 let než vznikne a ve chvíli kdy se 

odpremiéruje…teď jsem byl třeba na premiéře filmu, kde jsem dělal architekta a prostě ta 

věc je 3 roky stará a oni se Vás ptají na něco co už je dávno. Takže já jsem strašně rád, že 

ta výtvarná disciplína umožňuje tu věc udělat prostě minutu před tím, než jí ukážete a být 

v tom a ten prožitek je o to víc stresující, emoční a pak vlastně katarzní. Vy dokážete 

udělat mnohé s maloprodukcí. Nemáte půl milionu, máte 10 tisíc, ale ve svý podstatě ta 

věc může být monumentální, velkolepá nástěnná kresba, zpěv, tanec…a já moc rád do toho 

přijmu i lidi, jako tanečníky, hudebníky … mě vzrušuje, že oni přidají to svý…je to 
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propojený. I mě zajímá, když jim řeknu, co vzniká a oni k tomu přidají tu svoji věc a je to 

to spoluautorství.  

Je to určitá konstelace, která se musí povést. To, o čem se bavíme, je opravdu ta ideální 

konstelace, to mě baví nejvíc. Když se mě jednou ptali, co bych udělal nejraději, tak to byl 

zámek hrůzy. Tím jsem nemyslel, že bych chtěl dělat hrůzu, ale že se mi líbí to, že člověk 

koupí lístek, projede vláčkem, zažije všechno a za 10 minut se vrátí a byl v jiným světě. To 

mě přitahuje a zajímá a samozřejmě, vlastně když jsme hodně mediálně napínaný a hodně 

do nás ty reklamy a mobilní telefony neustále v očích, takže s tou vizuální zdatností se 

něco děje, jsme zahlceni a zároveň jsme možná schopni zvládat více multitasking. Vždy to 

má pozitivní i negativní rysy. Já si zachovávám určitou archaičnost. Mám rád velkou 

prázdnou místnost s jednou sochou. Mám rád centrální kompozici, která vede k jedný věci. 

Určitý osvícenský symetrie se mi líběj, jako jak to říct…civilizace zrychluje, ale mám 

pocit, že některý věci zůstávaj, hodnoty některý se neměněj. Takže mám rád určitou 

romantičnost umění… 

Co podle Vás dělá umění uměním?  

To, že se žije. Ten člověk to dělá každý den, on to potřebuje. Pro mě je důležitej ten 

příběh. Může být ta věc umění a ten člověk to dělá poprvé v životě? Může bejt, ale umění 

uměním pro mě dělá to, že to je sociální hra. Byl jsem na The Armory Show, významná 

prodejní výstava v New Yorku. Bylo pozdě, jsem tam instaloval a on mi někdo říká: „A 

pane P. musíte jít…“ A já jsem říkal: „Víte, já jsem z východní Evropy, já nestíhám.“ Tak 

říkal: „Tak tady teda zůstaňte.“ Vypli ty spotlighty a zapli ty horní světla a já jsem byl 

úplně rozloženej. Teď jsem chodil kolem těch nejdražších současných umělců a byli na 

obyčejných deskách, rychlejch postavenejch takovejch těch budkách výstavních 

nabouchaný, svítilo se na ně a to si člověk všímá prasklin, prachu a já jsem si říkal: „Dyť 

to jsou jenom věci, to jsou jenom věci…“ Nemohl jsem pak usnout, byl jsem velice 

rozloženej, to byly ty studijní léta, jsem měl tu deziluzi, že umění není, že je to zbytečný, 

ztráta času, jsou to jenom věci. Pak jsem přišel druhý den ráno, měl jsem na krku tu 

visačku „artist“ a pustili mě tam a najednou spotlighty, rolexky, galeristi a teď už člověk 

k tomu nešel tak blízko, nevšiml si těch detailů a těch chyb, protože najednou to byla ta 

sociální hra, která vytváří ty artefakty, to je to umění. 

Umění jsou věci, to Zlaté tele, které tenkrát ten Mojžíš rozbil, říkal: „Nesmíte věřit v to 

Zlaté tele.“ Takže stejně my zase děláme ty zlatý telátka, ať je to konceptuální nebo je to 
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Rembrandt. Jsou to reprezentace, samozřejmě když je ta věc krásná, řemeslně udělaná tak 

obstojí sama o sobě, ale mnohdy často jsou to spíš jako kontejnery nějaký dohody, buď je 

ten umělec uznávanej nebo udělal věc, která je známá, ale taky hodně umění je o sdílení té 

věci v popisu. 

Třeba se svojí ségrou jsme si hodně vlastně popisovali umění, a to možná bylo víc než to 

reálný umění. Pak člověk ho po X letech viděl naživo a říkal si: „To přeci není to, o čem 

mi ta ségra vyprávěla. Přeci to je to umění, ta věc vypadá tak, jak mi říkala ona.“ Takže 

někdy to může být i nějaká… i vlastně sdílení, který může odejít od tý věci, imaginace 

existujícího díla, vytvoříte si vlastní. Takže je to komunikace, určitá dohodnutá hra na 

určitou hierarchii a hodnotu, která je abstraktní. To se třeba dokazuje v naceňování děl. 

Právě jsme u toho soudního znalectví, jako co to znamená, že ta věc stojí 45 milionů?  

V čem je tedy ta „krása“? 

Nejsem estetik. Estetika 20. století prožila turbulenci. Krása hrůzy, krása dekadence. Není 

to ta kalokagathia. Krása může být o uvozovkách pravdě, která může být i krutá. Je tam 

pomlka mezi realitou a pojmem a žitím a najednou člověk něco uvidí a najednou se 

nadechne anebo se jenom zastaví a nějak se s tím ztotožní i v nějaký tý možná právě 

ošklivosti. Je to o kontemplaci. Když člověk kontempluje, tak tím vlastně proplouvá a 

propojuje se s tou věcí, kterou načítá a vnímá a zároveň to může vést i ke kritickému 

myšlení, že Vás to bičuje k jinýmu postoji. Myslím si, a mám určitou profesní deformaci a 

když jdu do galerií a vnímám další věci, tak prostě proběhnu spoustu věcí, ale zastavím se 

jen u jedný, nechávám intuitivně to tělo zastavit u věci, která mě nějakým způsobem prostě 

jako zasáhne, ale nevím proč. Pak třeba mám jednoho umělce, který mě hluboce rozčílil, 

že vlastně udělal něco, co jsem toužil dělat a dělá to skvěle, on je hudebník, dělá 

kompozice, performance… Spousta věcí, který jsou mi blízký, ale on to uměl prostě 

mediálně udělat dobře. Zároveň je to pro mě velká meta, velká inspirace, ale když jsem 

viděl tu výstavu, tak jsem byl týden potom vlastně v tý výstavě, s tou věcí, neustále se mi 

přehrávaly ty filmy, byl jsem hluboce zasaženej, stejně jako když si přečtete dobrou 

knížku, vidíte dobrý představení, pak tím žijete, povídáte si o tom. Jsou to takový zastavení 

mimo ten běžnej život, jako chození na záchod, jídla a peněz. To umění tomu dává další 

vrstvy a odlesky, který by měly být vlastně o tom, jak rozpoznat sebe a všechny ty vrstvy, 

ten svět je úžasně pestrý. Umění to umí zaznamenávat a když se umí umění prožívat, tak 

na tom člověk může jedině získat. 
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Co Vám umění a život umělce dává a co Vám naopak bere?  

Umění mi bere víc prostoru pro vztah, vztahy s blízkými. Já jsem byl tím dřív, když jsem 

se v tom umění hledal, tak jsem tím byl hodně pohlcenej a nejvímal jsem tolik ty vztahy. 

Teď vím, že ve svým věku bych nikdy nenaředil umění jako blízkým člověkem, ten je pro 

mě důležitej. Jsem schopen potlačit, odložit, zrušit tvorbu nebo výstavu, pokud by to mělo 

jít na úkor rodinnýmu životu. Přesto mám pocit, že to může existovat dohromady, a že to 

může posilovat a dávat tomu osobnímu i tomu rodinnýmu, profesnímu, že se to nemusí 

narušovat a zároveň, že to navzájem nemusí být závislý. Člověk nemusí jako dělat rodinná 

témata, aby tvořil a rodina zase nemusí s Váma furt tvořit, abyste tvořil, ale může to žít 

v symbióze.  

Jestli mi umění ještě něco bere? Ano, myslím si že určitou citlivost na věci všedního 

běžnýho života, ale pak jsem opravdu dospěl k tomu, že potřebuju ty úplně obyčejný denní 

životy s blízkými a že to umění počká, že to není ten přetlak, ale zároveň že umění 

potřebuju, že bez něj jsem poloviční, prostě mi umožňuje vidět sebe a okolí skrz to, co 

vytvořím, a to okolí pak i víc vidí mě i v různých momentech skrývání, to prostě… 

Nemyslím si, že bych tím uměním něco strašně ztrácel, myslím si, že umění mi jedině 

dává, ale jak říkám, prostě to nejkrásnější, co člověk může vytvořit je ten další lidskej 

život. To Vám každý řekne, že nejlepší socha je ta, která se Vám narodila. Ta je dokonalá,  

úžasná, samostatná a fungující, vyvíjející. Vy to můžete sledovat, to je to umění, to umění 

toho zrodu. A když se říká, že člověk tvoří, nebo že se zrodilo to umění, tak být zase u toho 

porodu to je ten katarzní pocit opravdu, kde ten život v dokonalosti se objeví a oči se na 

Vás poprvé podívaj. Takže myslím si, že my jako lidé, kteří máme spoustu talentů a 

schopností, takže vlastně kopírujeme to boží snažení, tu boží schopnost toho zrodu, že 

najednou něco vznikne. 

Proto já mám hrozně rád ty Chladniho obrazce, to je takovej ten moment, kdy ten fyzik 

Ernst Chladni objevil, že když posypeme desku a zahrajeme na to smyčcem, tak můžeme 

vytvářet obrazce podle přítlaku a hloubky tónu, ale není to vlastně nic jinýho než to 

vnuknutí tý energie do hmoty a vznik krásy, což je ten obrazec a tohle je vlastně něco, co 

kdybych uměl jako fyzicky, že bych prostě jenom rozrezonoval hmotu, která pak začne 

tvořit, tak si říkám, to je to ono boží tvoření, ale myslím tím nějakou energii, která je 

nehmotná, ale umí tvořit. Já jsem měl hodně i takový jako sny, že se jako rozestupuje 

hmota jen pomocí pohybu a tvoří se jen pomocí nehmotných tahů a to jsou úplně abstraktní 
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pocity, který jsou ale, to asi o tom je, že člověk tím, že tvoří identifikuje sám sebe že žije, a 

tím, že tvoří a jako vzniká nějaká zpětná vazba z toho tvoření se potvrzuje to pouto mezi 

existencí, hmotou a duchem. Samozřejmě je to duchovní proces, vyrovnávání se právě i 

s tou hmotou, kdy nějaká hodnota, která je v nás může jít do tý hmoty a jestli tím neztrácí 

… takže já si myslím, že ty věci jsou pro mě věčnej deník, kterej je veřejnej, kterej moc 

rád sdílím s dalšíma disciplínama, s filmem, divadlem…a vlastně se až někdy překvapuji, 

jak ty disciplíny jsou do sebe uzavřený, všichni řešej svoje problémy, ale mezi sebou se 

úplně neznaj, rád vplouvám s úctou ke skladatelům a baletkám … 
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III. ROZHOVOR S DANIELEM VLČKEM 

Jak ses poprvé k tvorbě jako takové dostal? Co tě přivedlo na cestu umění?  

Já vlastně úplně nevím. Já si to nepamatuju, ale samozřejmě téměř každý děcko kreslí, 

takže to byl asi první kontakt s kresbou, s nějakou tvůrčí činností, ale tvůrčí činnost nemusí 

být zároveň umění. Pro mě byl hrozně důležitej jeden můj učitel, ale takhle, já jsem vlastně 

chtěl malovat a kreslit od malička, to byl můj sen, kterej se ti pak postupně plní. Unikal 

jsem dost často do nějakýho vnitřního světa, kterej jsem se snažil vyplňovat nějakou tvůrčí 

činností ať už to byla prostě většinou ta kresba nebo malba a nějaký takový věci, který 

jsem se začal učit sám jako samouk, pak jsem začal chodit na lidovou školu umění, kde se 

tě vlastně snaží zase nějak formovat v nějakejch stereotypech zajetejch. Nemůžu jako říct, 

že to bylo špatně, to ne, ale vlastně mnohdy se stává to, že z toho děcka se snaží dostat 

nějaký věci, který to děcko úplně nechce a nenechávají mu tu svobodu. Jede se v těch 

kolejích, který základní školy a vůbec obecně tady ty školy maj a hodně pak záleží na tom 

učiteli, to je to nejdůležitější a nemůžu říct, že jsem měl špatný učitele, nicméně jsem pak 

ještě objevil jednoho malíře. 

 Já pocházím z Jižních Čech a vlastně ten malíř, kterej chodil na Umprumku se přestěhoval 

do Jižních Čech zpátky odkud pocházím a byl to ten malíř těch Jihočeských krajin, 

vesniček, architektury, pak se to vlastně ke stáří začlo hodně jako…začalo to bejt 

abstraktní, takže hodně to šlo, že nemaloval podle toho, co vidí, podle předlohy, ale podle 

toho, co cítí a jaké má rozpoložení. Takže to byla vlastně taková lyrická abstrakce 

vycházející z nějakejch motivů právě tý Jihočeský krajiny, architektury, symbolik a 

symbolů, který jsou protkaný tou krajinou a tak dál a mě to v tý době jako zajímalo, a tak 

jsem se poprvé dostal do styku s nějakým člověkem, který celý život vlastně maluje a je 

celý život tím umělcem a ten mi ukázal úplně novej způsob vhledu do tvorby. 

Z hlediska té abstrakce? 

Z abstrakce, ale i z hlediska studie a dívání se na věci a uvolňování ruky a takový ty věci, 

který se naučíš až nějakou praxí. Dívání se na věci a různý zkratky, používání perspektivy. 

On byl pro mě v tu dobu hodně zásadní. Já jsem k němu chodil už na základce, aby mě 

připravil na nějakou střední školu, na kterou jsem pak šel, takže pro mě to byla zásadní 

osoba. On se jmenuje Jaroslav Pešek, to byl takovej malíř Jihočeských krajin, dost často si 

na něj vzpomenu, to je člověk, kterej mi utkvěl v paměti a dost často na něj vzpomínám, a i 

jsem vlastně k němu našel nějakou cestu zase po nějaký dlouhý době, po několika letech, 
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kdy jsem natrefil na jednu techniku, která se jmenuje Aradekor, což je technika textilní, 

která v 70. a 80. letech byla docela aktuální a dneska už je polozapomenutá a znovu se 

oživuje. Ten aradekor je textilní technologie, která prostě vyšla z průmyslu textilního, 

který byl v těch západních a jihozápadních Čechách. Kdyně, což bylo jako textilní 

městečko, oni tam prostě vymysleli takovej stroj, kterej ti prošije barevnou vlnu, kterou ty 

nakladeš na podložku, na nějakou tkaninu, popřípadě to byla juta, ta ryzí jutovina a na to si 

dáš tu netkanou barvenou vlnu, ty v podstatě maluješ to vlnou, trháš jí a děláš s ní tu 

kompozici, takže to je hodně blízký tý malbě a já si vzpomínám, že on to vlastně dělal a 

měl nějaký realizace, oni to dost často používali jako výzdoby těch staveb a kulturních 

domů, národních bank a takovejch těch státních intitucí, kde bylo to procento na to umění, 

bylo to součástí tý novostavby, takže si se setkávala s obrovskýma realizacema na stěnách. 

Takže tady v tom dětství se vlastně potkáváš tady s těma technologiema a pak po nějakejch 

dejme tomu 20 nebo 30 letech najednou začnu dělat tady tuhle podobnou technologii, ale 

už jako to má za sebou tu část tý nostalgie, teda určitě u mě a zároveň nějaký bizarní 

technologie, která má vztah k těm 70 a 80 letům a tak to mě na tom hrozně lákalo a bylo to 

zajímavý, se potkávám s tou mašinou s tím strojem celkově celým tím procesem výroby. 

Já jsem k tomu přišel někdy v roce 2012, kdy důležitej moment, to byla výzva, kterou 

dělali v Sam83, což je takovej zajímavej kolektiv, kterej žije v Plzni a oni tady tuhle 

technologii dlouhodobě oživujou, spolupracujou s tou Miladou Hynkovou, což je vlastně 

paní, která tam od těch 70 let pracuje a prošlo s ní tady tímhle procesem všichni tihle 

zasloužilí umělci a i ti nezasloužilí mladí a tak. Ona to vlastně neustále udržuje, ale už je to 

na skonku nějakýho toho, že to možná jako zapadne, a tak ta Sam a ten kolektiv pořádali 

sympozia takový, který tuhletu technologii prostě oživovaly. Mně to hrozně zajímalo, jsem 

to prostě musel zkusit. No nic, tak to byl takovej zajímavej flashback do minulosti a 

takovej most, že se to vlastně propojí s tou budoucností, což mě vlastně taky zajímá, ta 

časovost a ta anachroničnost a bezčasí. Že si můžeš vybrat ty věci a pracovat s tím a tak 

dál. 

Co se týče přístupu k tvé tvorbě, jakou proměnu či vývoj tam spatřuješ?  

Když se ohlídnu zpětně, tak to byl ze začátku velice chronologickej pohled na svět a vůbec 

na malbu, na tý střední člověk maluje, chodí do tý přírody, maluje ty figury a snaží se o to, 

aby to mělo tvar dobrej a prostor a je v tom určitej stereotyp toho rozervanýho umělce, 

kterej prostě tvoří. Je tam nějakej vztah k přírodě, kterej je pro mě hrozně důležitej a je pro 
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mě dodneška aktuální a už to bylo dřív to chození do tý krajiny a pozorování, ten vztah je 

klíčovej a to já považuju za úplně normální a přirozený v podstatě, ale setkáváš se 

postupně s lidma, který to vůbec tak necítí, potom žiješ v nějaký svojí bublině, že máš 

pocit, že to tak všichni maj, pak se podíváš kolem sebe ono tak to vůbec není. Pak 

samozřejmě přichází takovýto vystřízlivění. Takže ten romantismus byl hrozně důležitej 

v nějaký fázi a myslím si, že si tím projdou všichni, nebo hodně lidí. Furt je to někde 

uložený ve mně, ale od toho se pak dostáváš skrze a díky tomu procesu těch škol a učitelů, 

který ti vlastně zase ukazujou nějaký další cesty, který si jako procházíš, takže si myslím, 

že pro mě to bylo pak hodně důležitý se potkávat s lidma na tý vejšce a poznávat 

kamarády, kteří tě ovlivňujou. Takže dost často to byl vliv toho prostředí a byly v tom jako 

od tý školy samotný, nebo že je ti někdo sympatickej z těch učitelů, ke komu máš blízko, 

s kým trávíš víc času, co řešíš za problémy… 

Čím jsi svou tvorbou typický? 

Snažím se, aby to bylo upřímný. To je blbost :„Snažím se, aby to bylo upřímný“, to si 

protiřečí (smích). Prostě já jsem byl dlouhodobě ve skupině, kde jsme dělali skupinový 

umění a byli jsme spíš zaměřený na aktivistický politický umění, vlastně scházeli jsme se 

každej den a vybírali jsme si témata, který nás jako rozčilujou a ke kterým se chceme 

vyjádřit, politika pro mě byla hrozně důležitá, ale v rámci tý skupiny. Se sejdeš v hospodě 

že jo s kamarádama a řešíš vlastně to, co tě sere, jsou tam ty emoce a pak vlastně na to 

reaguješ a snažíš se k tomu kriticky postavit a nějak jako na tady tý bázi vymyslet nějakou 

audiovizuální instalaci, nebo vůbec nějakou intervenci do veřejnýho prostoru. Od roku 

2003 jsme v podstatě do nějakýho roku 2010 byli docela aktivní a dělali jsme hodně těch 

věcí, teď už jen sporadicky, už to není tak intenzivní, protože tam šlo hodně o tu energii, 

kterou jsme měli spolu, že jsme jezdili na ty akce, dělali jsme spolu i hudbu, hráli jsme na 

festivalech. 

Jakou hudbu posloucháš? Je ti inspirací? 

Hodně věcí, pro mě inspirace momentální je určitě nějakej drum a noise, začalo to 

technem, ale když bych to měl skloubit jako tak spíš jako ambient, nějaký věci, který 

souvisej s tou realitou, který třeba nahraješ venku a pak je zmodifikuješ a používáš je v tý 

kompozici celý, a to mi přijde momentálně blízký k těm obrazům, který teď dělám. Je to 

taková spojená nádoba dalo by se říct… 
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Jak u tebe probíhá takový tvořivý proces? 

Poslední dobou to probíhá tak, že to vychází z nějakýho zvuku nebo nahrávky. Poslední 

výstava byla o tom, že jsem si minulej rok jen tak nahrával, protože jsem byl na Polským 

venkově, jsme tam byli, protože Evelíny rodiče tam bydlí, takže jsme jim hlídali chvilku 

dům, asi měsíc a žili jsme tam na tom venkově a děda je včelař. Mají tam ty včely a soused 

taky, takže tam kolem lítalo neuvěřitelný množství včel. To je taky takový současný téma 

– včely. Ale nicméně jsem tam pozoroval venku, tam je venku taková sběrna vody, barel 

na sbírání vody a nahrál jsem si ten zvuk, kdy ty včely vlastně vytvořily takovou určitou 

dálnici mezi tím včelínem a tím barem tý dešťový vody a sbíraly tu vodu a vozily jí zpátky, 

teda letěly s ní zpátky, takže jsem si nahrál několika hodinovej záznam a pak jsem to 

nechal chvilku ležet a pak jsem měl nějakou výstavu a začal jsem nad tím přemejšlet, že 

bych to rád do toho vložil do tý výstavy a tady vlastně od toho zvuku se začala vyvíjet celá 

výstava. Udělal jsem potom sérii obrazů, který vycházely z těch včelích zvuků, z těch 

dronů a udělal jsem díky tomu i takovou instalaci, která vlastně se vztahuje k nějaký jako 

civilizaci a k nějakýmu metaforickýmu vyjádření toho co se děje a k tomu industriálnímu 

světu. Já jsem potom z těch včel, z toho přírodního zvuku udělal výslednej zvuk, kterej 

v podstatě byl dost industriální, kdy úplně přesně nevíš, odkud ten zvuk vychází, snažil 

sem se jako s tím pracovat zpomalením, s nějakou postprodukcí a ve výsledku ten divák 

nebo posluchač, kterej vešel do tý galerie tak nevěděl přesně, co to je za zvuk, že jsou to 

možná auta, nebo nějakej industriální noise, kterej pochází ze strojů nebo výroby a tak dál 

a pak když si vlastně přečetl v tom textu co to je, tak potom ti dojde, že to jsou jako ty 

včely a pak to začneš slyšet jinak ten zvuk. Je tam ta práce s tou apofenií, což je jako, že si 

představuješ něco, pod nějakou abstrakcí si představíš něco a když to někomu řekneš, 

někomu druhýmu, kterej to do tý doby neví, tak on to tam najednou uvidí a pak už v tom 

nevidí nic jinýho že jo, od tý doby tam máš vlastně furt ten obličej nebo to zvíře, který jsi 

tam předtím neviděla, ikdyž jsi tam viděl úplně něco jinýho. Takže je tam práce s nějakou 

psychologií toho člověka, kterej pracuje s tím obrazem, a i s tím sluchem, kterej je tam 

velmi důležitej.  

Je něco, co se snažíš skrze svou tvorbou předat?  

Jo no. Určitě by to měl být zážitek. Mě baví tomu člověku přichystat něco, něco jako co 

prožije v tý galerii, nějakej druh … já mu to nechci úplně jako podat polopaticky a vypsat, 

tak nepracuju. Pracuju s tou asociací a volnou transkripcí diváka nebo posluchače. 
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Většinou ty moje věci mají několik rovin a já, jak sám pracuju, tak do toho dávám víc 

rovin pro toho diváka, nechci říct úplně jako kódů, ale rovin prostě ať už jako metafor, 

nebo vztahu k dějinám umění, k naší současný situaci, co se týče ekologický situace, 

sociální. Vždycky je tam několik rovin a já nechávám na tom divákovi, aby si z toho něco 

sám vybral a poskládal a nerad to úplně dořeknu ty věci, jsem rád, když z toho vyvstane 

nějaká nová interpretace. 

Mluvil jsi o těch rovinách, možná tě v tom teď trochu potrápím. Dokázal bys mi ty 

roviny více rozebrat? 

Určitě. Tak například je to nějaká rovina osobní, ten princip toho nějakýho přemýšlení, 

nějaká vlastní introspekce, emoce a intuice částečně, i když se to nezdá, tak tam je rovina 

nějaký tvůrčí svobody, kterou si tam jakoby nechávám, ona se pak tak jako zakryje v těch 

dalších vrstvách, ale v těch prvních to tam nějak je uložený. Ale já často pracuju s nějakou 

intuicí, pak se to v průběhu mění a často to zaobalím a začnu nacházet ty významy a ta 

intuice a ten duch tý vnitřní projekce tam je, pak samozřejmě rovina kolektivního vnímání 

umění, ale i sociální navázání a ta sociální struktura dejme tomu. Samozřejmě je tam 

vždycky otázka galerijní, ta instalace celý tý tvorby, pro jakej prostor to dělám, pokud to 

budu dělat pro galerii, tak je to něco jinýho než když to dělám třeba pro nějaký alternativní 

prostor. Je tam tedy vztah k tomu místu. Dost často je to i tématem, často navážu na nějaký 

téma, který se vztahuje k tomu místu. 

Já jsem si vytvořil nějakej svůj jazyk, kterej je pro mě určitou zkratkou. Jak na tom 

dlouhodobě pracuju, tak mám ten jazyk, kdy dovedu vyjadřovat nějakou věc, která už je 

v tom a ty už pak nemusíš jako dál řešit, je to jako forma nějakýho písma, nějaký historie, 

je to v tom zapsaný, já třeba pracuju s vinylovýma deskama, s věcma, který se vztahují k tý 

reprodukci a hudebnímu průmyslu, k průmyslový výrobě a mechanizaci a jdu do nějaký 

minulosti, k těm počátkům tý mechanický výroby a je tam ta konverze z toho analogovýho 

do digitálního, takže například ten vinyl je jeden z mála analogových nosičů, který přežívá 

i tu naší digitální dobu a éru, což je zajímavej model, je tam druh určitýho toho pohledu do 

tý minulosti a zajímá mě na tom taková určitá archeologie ať už osobní, tak i to, že jdeš do 

počátků tý výroby a toho záznamu, co vlastně ovlivnilo tu realitu a ovlivňuje ji dodneška, 

ale vlastně kde nastal ten zlom toho vlivu, kdy ta poslední výstava se třeba jmenovala 

„Cause and effect“ tedy příčiny a následky, kdy vlastně právě tam je zajímvej proces toho 
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kdy jako pátráš proč to tak je, co se děje a co se dneska děje, vlastně mě zajímá ta historie 

toho proč jsme tam kde jsme teď.  

Přemýšlíš i o budoucnosti? 

To je další téma. Ta budoucnost je vlastně… já dost často dokumentuju a dělám z toho… 

šáhnu do tý minulosti, předložím to v tý současnosti a pak je tam nějakej vhled do tý 

budoucnosti, jak jsem říkal, do nějakýho anachronickýho… 

Samozřejmě to téma tý postapokalypsy, ten tlak z těch médií je hrozně velkej a globální 

oteplování a co se děje a antropocén, kterej vlastně se neustále omývá a vůbec 

kapitalismus, jaký má vliv na ekologii a tak dál a ten systém, ve kterým žijeme a jak z toho 

ven a jakým způsobem ať už to je to zrychlení toho nějakýho pádu kapitalismu a zároveň 

nějaký formace těch malejch komunit, který začnou znovu tvořit ten svět, ale v rámci těch 

kolektivů. Ale no ne, já nevím, to je hrozně složitý. Já nad tím vším přemýšlím, snažím se 

mít vhled do tý situace a pak vytvářím obrazový věci, který jsou pro mě nějakým 

způsobem až transcendentální, nějaký druh meditace, mechanický práce a opakování, 

dostávání se do transu prostřednictvím tý ruční práce, kterou považuju za hrozně důležitou, 

ke který jsem se vrátil. Po nějaký digitální pauze a různý grafice, jsem zjistil, že už jako 

končím a že potřebuju vytvářet něco znovu těma rukama. 

Zmínil jsi meditaci a trans. Jak se cítíš, když tvoříš? Jaké prožíváš emoce?  

Je to napojení, úplně, ten proces je pro mě strašně důležitej, ale i ten výsledek, to je toho 

součástí, ale proces tý malby je klíčovej. To, abych si to užil, to mám od toho dětství. Je to 

radost, z toho, když to vzniká, je to určitý napojení, nechci být příliš ezo, ale vlastně to má 

pro mě i určitej prvek důležitej, to je jako když se napojíš na tu minulost skrze tu tvorbu, je 

to určitej druh osobního rituálu, kterej prožíváš při tý tvorbě samotný, kdy vlastně začneš u 

toho plátna a jsi v nějakým procesu přemejšlení nad tím a určitě to má nějaký vztah, to teď 

přeženu, ale jako středověký ornamentální výroby nebo nějakýho řemesla, se to trošku 

zrcadlí, mám pocit, že ty věci, který se opakujou v architektuře a který jsou na základě 

nějakých ornamentů, který vycházej z tý přírody a vlastně který se opakujou, tak tam je 

nějaký napojení se na nějakou opakovanou... je to určitý druh předdigitáního světa, ten 

ornament je vlastně vlastním způsobem samotnej ..například tkaní koberců, ty když tam 

pak pracuješ s nějakým tím gridem, tak je to ten předchůdce toho digitálu, těch pixelů. Tak 

je to trošku podobný, mám pocit, že když maluju, tak je to nějakej druh predgitálního 

umění, něco takovýho a navazuju na ty ať už jako na abstraktní malíře, ale i v návaznosti 
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na tu hudbu a na to univerzálno, takže ornament samotnej vychází z nějakýho 

univerzálního jazyka, z univerzální geometrie, a to je, ten Šíma to měl taky, ty hexagony, 

to přiznání, nebo ten soulad s tou univerzalitou té přírody a to i v rámci tý mechanický 

činnosti, ale i že si já schválně vybírám ty šablony, který vycházejí z tý průmyslový 

výroby, vytvořený člověkem. Já ty šablony nevyrábím sám, já je přijímám a pak z nich 

vytvářím něco nového, nové struktury a nový řád a principy a vlastně je vracím zpátky do 

přírodního, do přírodních struktur.  

Je tam důležitej pro mě ten vizuální, ta vizuální forma obrazu, ta estetika, to je důležitej 

moment. Pro mě jsou důležitý nějaký malířský základy, často se dívám na to zpracování, 

vidím, že z toho obrazu něco sálá, nějaká aura, nebo to samozřejmě může bejt jen nějake j 

koncept, nějaký vzdálení se od tý formy, že mi to dá nějakou jasnou zprávu, je tam třeba 

nějakej druh humoru, tak to třeba taky. Já mám rád, když je to komplexní, když tam jsou ty 

věci. Je to pro mě konzervativní technologie ta malba, je to nějakej druh technologie, díky 

současnýmu digitálnímu světu to zažívá zase velkej boom, díky instagramu, kterej vlastně 

znovu oživil malbu jako takovou, má to tendence, ty vlny, že se to tak jako propadne a pak 

to někdo oživí a myslím si, že jedna z těch vln je právě teď ten instaart, kterej to vlastně 

nakopnul neuvěřitelným způsobem a je to věc, která je zajímavá pro dnešní svět a zároveň 

to má úskalí, je to instantní, přesně ten instagram, je to určitej druh vizuálního smogu, 

kterej vzniká. Mám takovej pocit, že se ta tvorba pak dělá jen pro ty fotky na instagram, 

nechci bejt totální kritik, já jsem taky na instagramu a využívám ho jako jednu z forem 

komunikace a dialogu vůbec. Myslím si, že je to dneska důležitá věc, ten umělec by měl 

být součástí těchto proudů digitálního světa a těch struktur, ale někdy je to na úkor tý 

samotný práce, je pro mě důležitej ten fyzickej kontakt s tím kumštem, když to tak řeknu. 

Když to vidím naživo, tak si to chci užít a né, že to vidím jen na tom instagramu, to pak 

přijdu, vidím to naživo a řeknu si jen: „Hmmm, to je vlastně nuda, nebaví mě to.“  

Všichni máme tu digitální zkušenost a vlastně je tam nějaký například při tý práci s tím 

zvukem, když ho převedeš do digitálního obrazu nebo například vector synthesis, což jsou 

vlastně syntezátory, který…osciloskop, což je vlastně přístroj, kterej ti převede zvuk do 

obrazců, ty můžeš tím zvukem malovat, můžeš vytvořit naopak z obrazu zvuk a je to stará 

záležitost, která vychází opět z jednoduchých geometrických principů tý přírody, který 

jsou nějak univerzálně daný. Jak jsou ty Chladniho obrazce, kdy to někdy za doby 

osvícenství, kdy Chladni dělal výzkum zvuku a tím smyčcem hrál na takový kovový pláty 
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a to je princip všeho, v tom osvícenství se dělali neuvěřitelný objevy na základě tý změny 

toho náboženství a vnímání člověka, byl to obrovský boom a v tý době byl ten Chladni, 

kterej vymyslel ty jeho figury, kdy vlastně hraješ na kovovej plát smyčcem a na tom plátu 

je nasypanej takovej jemnej písek a ty když na to zahraješ podle nějakýho, když zahraješ 

nějakou notu, nějakou rezonanci tak ono ti to začne vytvářet obrazce podle toho jakou notu 

hraješ a to je ta rezonance, která spojuje a vytváří t obrazce, vytváří nějakej princip. Už 

Pythagoras řešil podobný věci, ty rezonance, obrazce, ladění nástrojů, to vychází z nějaký 

geometrie a matematickýho řádu, kterej vlastně je univerzální v rámci naší země, otázka je, 

jak to bude ve vesmíru.  

Míříš až do vesmíru?  

Člověk si projde nějakýma fázema, i díky psychedelikám, člověk si projde nějakým 

souzněním s vesmírem, je tam ta vesmírná síla a propojení, napojení se na přírodu… 

Jaká je tvá osobní zkušenost s užíváním psychedelik?  

Když vezmu například to LSD, který je podle mě důležitý, začalo se hlavně využívat 

v těch 60. letech, a i ten Stanislav Grof, já jsem od něho četl několik publikací a on mluví o 

té transcendenci, změně vnímání, jak člověka tak celýho kolektivu, mluví o tom dobře i Jiří 

Zemánek, který vnímá současnej stav jako nějaký období změny, lidé začínají procitat a 

vnímat to znovu, jak jsme v nějaký tý fázi těch změn, který přijdou. Psychedelika podle mě 

mohou fungovat jako nějaký katalyzátor k tomu napojení se na vesmír, nemyslím si, že je 

to nutný, ale myslím si, že jsou určitý fáze, kdy mi to ukázalo směry, který jsem netušil, že 

existujou a ta příroda se ti otevře, změní se ti introspektivní pohled, díváš se do sebe jako 

do nějakýho vnitřního vesmíru … 

Myslíš, že tě ta zkušenost zásadně ovlivnila? Vybavíš si něco konkrétního? 

Ano, jedna z věcí je ta, že když to LSD vezmeš tak máš potom strašně dobrej pocit, myslíš, 

že všechno víš, že tomu rozumíš, ale pak si to je jako těžký vzít zpátky a žít v tom co jsi 

měl. Může se to ale vracet a něco ti to ukazovat, ale myslím, že ty si z toho něco vezmeš, 

ale pak je hlavní otázka to, jak s tím naložíš, jak s tím budeš pracovat, jestli to bereš jenom 

jako nějakou víkendovou drogu, což hodně lidí tak má, nebo zda to je forma jiný 

zkušenosti, jiný reality, jinýho vnímání reality, ale nesmí se to potom brát jako ta realita, to 

pak hodně lidi inklinují, a to je trochu to nebezpečí toho, že pak začnou vnímat, že ta 

realita je taková a to je potom ten omyl, je tam ta hranice.  
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Pro mě to byla zásadní změna tenkrát, jsem to měl, to bylo neuvěřitelný, jsem nevěděl, že 

je tady nějaká alternativní dimenze, takže vlastně začneš přemýšlet o těch jiných dalších 

dimenzích a nad realitou samotnou, co je vlastně skutečnost a co je realita. To, co vidíme? 

Ta realita, kterou máme naučenou? Žijeme od malička v nějaký struktuře a máme k tomu 

ty přiřazený názvy a jazyk a ten funguje taky omezeně, vlastně přemýšlíš nad telepatií, 

nonverbální komunikací, která ti taky otvírá ty věci. Náš mozek pracuje jenom z hrozně 

malý části, ty studie ukazujou, že ti při tom požití LSD najednou začnou problikávat různý 

ty další spoje…  

Takže určitě psychedelika a drogy byly v určitý fázi mýho života důležitý a ovlivnily mě a 

to co dělám, to přiznávám. Člověk se k tomuhle nadhledu možná může dostat i nějakou 

medikací, třeba Ram Dass kterej bral psychedelika se pak snažil o to, aby dosáhl 

podobnýho principu ve střízlivý formě, ale tam jde o ten čas, my žijeme v tý městský, 

středoevropský dimenzi, kdy jsou hodně důležitý jiný věci, ale vidím sám na lidech, že furt 

někde lítaj a řeší tu práci a volnej čas a pak zase práci a nedokáží se zastavit, řítí se to do 

nějakých divných věcí… 

Ty máš ateliér v Praze viď, zvládneš se tam uvolnit? Dokážeš se z toho městského 

uspěchaného života naladit na tu tvorbu?  

Jo, no tak mám tam svůj čas, musíš si ten čas najít. Já to hodně střídám s tou hudbou, 

máme projekt s manželkou a jezdíme po různejch akcích a děláme turné, takže se vrátím 

třeba po 2 až 3 měsících do toho ateliéru a znova si musím najít ten rytmus a vztah k tomu, 

ale je hrozně zábavný ta změna od tý socializace a toho života na těch akcích, klubech a 

festivalech a pak zase jít do toho soukromí toho ateliéru. Musím se do toho chvilku nutit a 

dostat. Praha je náročná, pokud seš součástí nějakýho spektra, uměleckýho světa tady tak 

máš neustále nějaký destrukce, různý schůzky, někdo ti volá, celej den je narušenej a 

někdy je těžký se do toho dostat.  

Musím se do toho rytmu zase dostat, vypínám telefon, odpoutávám se od toho normálního 

světa, to chození na vernisáže a tak, to se pak moc nedá, když chceš něco dělat, ale to je 

subjektivní, znám lidi, kteří chodí do práce a pak dělaj umění. Každej to má jinak, já to 

mám daný takhle, musím se odstřihnout, je fakt, že dost často dělám na venkově, tu hudbu 

jedeme dělat na venkov a tam začínaj vznikat zajímavý věci, nebo se odtrhnu na nějakou 

rezidenci, můžeš se věnovat výzkumu, tvorbě… 

 



 56 

Já potřebuju režim a disciplínu, já bych hrozně rád vstával ráno a chodil do toho ateliéru 

třeba na 7, ale to nejsem schopnej, ale tak to by bylo super, to je můj cíl, se k tomu 

dopracovat… 

Možná by to ale mohlo mít nějaký nezamýšlený důsledky.  

Je fakt, že nejvíc práce vzniká přes den. U malby to pro mě v noci nejde. 

Jaký je život umělce? Respektive jaký je život, který žiješ?  

Je to super. Jako já si nedovedu představit, že bych měl začít pracovat v nějaký práci, já 

potřebuju tu volnost a svobodu, nedovedu si představit, že bych měl chodit do 

každodenního jobu od tolika do tolika, což jsem si taky zkusil. To je fakt jako těžký a to 

obdivuju, když to někdo zvládne a pak ještě dělá umění. Já jsem jako vždycky potřeboval 

po tý práci vyčistit hlavu a zapomenout a tohle to má vlastně určitou svobodu, ale zároveň 

vlastně tu není moc čas pro ten odpočinek, ty pracuješ furt, neustále přemýšlíš a seš na 

něco napojenej, jedeš někam a je to pro tebe ten druh toho cestování, to mám radši než ten 

turismus jako takovej, že jako jedeš a rovnou se napojíš na nějaký lidi v tom místě, jsi 

součástí něčeho lokálního, stejně mě ty turistický atrakce nezajímaj, proč? 

Seš neustále napojenej a pracuješ i o víkendech. To ale není nic špatnýho. Když jedu na 

dovolenou, tak třeba skicuju, nebo něco nahrávám venku, je tam vyvinutá nějaká aktivita. 

Je to skvělý. Furt tam něco běhá, to tak asi umělci mají, ti, kteří tvoří. První, co jedu 

navštívit do nějakýho města, tak mě zajímá, jaký tam jsou galerie, co je tam za výstavy, 

máš ten plán, víš, o čem to je, jak ty města fungujou. Ale i to je turismus, art turismus. Ale 

já tu kulturu neberu nějak špatně, jsem toho součástí, to se nedá nic dělat. Když se vytrácí 

z toho města ta autenticita, díky developerským plánům, Airbnb…to mizí a proč by tam 

pak měl člověk jet, když je to všude stejný a už tam není nikdo místní? 

Bilance na závěr. Co ti život umělce dává a co ti bere?  

Spíš mi to dává, než bere. Určitě to závisí na tom čase, bere mi to čas, já mám občas pocit, 

že jsem línej, mám nějakou vnitřní nejistotu, že bych měl dělat víc. Když se třeba podívám 

zpětně, tak přemýšlím, co bych udělal líp, co bych napravil, kde jsem ztrácel čas, tím že 

jsem někde kalil po akcích, jak ty roky utekly. V těch 90tkách to bylo takový strašně 

euforický a pak okolo toho roku 2000 to bylo zase takový strašně rychlý.  
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Dneska je to nastavený jinak, dneska je to trochu soutěž, všichni jedou a snaží se zapojit do 

toho systému. Svět umění a jak žít díky tomu. To je těžký, ty jsi součástí toho uměleckýho 

světa a že se tím jako živíš nebo se o to snažíš a to je těžký, že jedeš v něčem a řešíš různý 

morální věci. Já jsem byl vychovanej v takovým tom socialismu, se kterým stále 

sympatizuju, já nesympatizuju s komunismem, ale se socialismem jako takovým, 

vnímáním kolektivního souznění a vůbec empatie, která mizí a vlastně díky tomu trhu 

současnýmu a dravýmu kapitalismu, kterej nastoupil, tak co se díky tomu děje, vnímám to, 

že se vůči tomu stavím kriticky. I když jsem toho součástí, toho systému, je to určitej druh 

schizofrenie, ať už jezdíme tím autem, přibližujeme se někam a pak někam letíme, ale 

zároveň víme, že je to špatně, musíme se s tím naučit žít a fungovat a doufat, že ta 

technologie možná vyřeší, že se něco najde, co zachrání svět, abychom pak nemuseli 

všichni odletět z tý spálený plenty někam jinam a zničit další. Jsme destruktivní, ta příroda 

si poradí, ale třeba bez nás.  

Co mi to jako vzalo? Já to tak nevnímám. Spíš naopak, je to obohacující, ta kreativita a 

tvorba. Tvořivá síla je pro mě strašně důležitá věc, hodně lidí ji díky systému ztratí, díky 

tomu, že musí vydělat peníze, vytrácí se kreativita, smysl života, smysl života dávají 

něčemu jinému, třeba rodině, kterou teda nemám, ale je hrozně důležitá, myslím děti. Ale 

pak se ztrácí ten smysl. Pak mizí věci jako, který jsou…co mi vadí na tý současný politice 

a stavu, co se děje, je vlastně, co myslím, že i vychází z toho. Už to začíná být abstraktní a 

střípkovitý, takže to asi nedám dohromady. Abych navázal na tu tvůrčí sílu, která si 

myslím, že je důležitá, že by se měla na těch školách udržovat, ta věc, kreativita, to by se 

mělo učit, ta svoboda, a nejen důležitost peněz, moci a těch vizí o školství, pak vznikají 

zbytečný napětí, prohlubují se sociální mezery, tím se tvoří ta budoucnost… 

 

 

 

 

 


