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Uklízečka; olej na plátně; 130 x 300 cm; 2016 

TEXTOVÁ ČÁST  
 Bakalářská práce Kolektivní předměty zobrazuje propojenost lidí z různých sociálních skupin skrze 
artefakty. Vychází i z mé osobní zkušenosti. Artefakty jsou věci určené pro denní potřebu a zároveň jsou 
symbolem tématu. Skrze tyto věci jsem poznal, že různorodí lidé mohou být spojeni, aniž by o to usilovali. Práce 
vychází z mé fascinace sledováním lidí při neobvyklých situacích. Například jak se scházejí v obchodech u regálů 
s potravinami, nebo jak se shlukují u cisterny s pitnou vodou během havárie infrastruktury na panelovém sídlišti. 
Pomocí obrazů a objektů se snažím zpřítomnit divákovi svá hledání. V této práci vnímám určitý přesah, který 
zhmotňuje na první pohled skrytá témata. Lidé se mohou nacházet v různých situacích, ve kterých je spojuje 
jedna hmotná věc. Kanystry na vodu, přímotopy, chladničky a mrazáky jsou artefakty, které pro mě reprezentují 
propojenost. 
 Kanystr je prvním artefaktem, kde jsem viděl přesah. Během půlročního pobytu v Rize1 jsem měl 
možnost poznávat pracovní život řidičů kamionů z Východní Evropy a Asie. U řidičů jsem si všiml charakteristické 
věci, že často vozí na návěsu připevněné barely a kanystry s vodou. Tyhle nádoby jsou pro řidiče důležité pro 
přežití, protože jejich práce se odehrává v prostředí mimo zdroje vody, a to je nutí si hromadit zásoby. Stejný 
princip vytváření zásob vody jsem zažil na panelovém sídlišti, kde došlo k havárii na vodovodním potrubí. Kanystr 
na vodu se pro mě stal životně důležitým předmětem.  Musel jsem si vytvářet plán spotřeby vody, abych 
optimalizoval docházení na parkoviště k cisternám pro vodu. Další situaci jsem zažil během prací na staveništích. 
Nádoba s pitnou vodou s osobním spotřebním plánem mě chránily před dehydratací na přímém slunci. 
 Dalším artefaktem je elektrický přímotop. Panelové sídliště je charakteristické tím, že je vytápěno 
centrálním tepelným zdrojem a teplo je distribuováno do jednotlivých bytů. Byl jsem svědkem zastavení rozvodu 
tepla v zimním období a elektrický přímotop nahrazující teplo z radiátorů se stal klíčovým artefaktem pro 
obyvatele bytů. Podobnou situaci jsem pozoroval v zimních měsících v pražské tržnici SAPA u prodejců, kteří se 
ohřívali u přímotopů nebo u propanbutanových ohřívačů. Tento zážitek mi propojil realitu panelového bytu a 
realitu prodejce na tržnici. 
 Posledními artefakty, které mě fascinovaly, jsou mrazáky, chladničky. V letních měsících jsem pracoval 
na staveništích, abych si vydělal peníze. Společně s Romy a Ukrajinci jsem dělal výkopové práce. Mým častým 
každodenním rituálem před směnou a po směně bylo chození do obchodu pro jídlo. Rád jsem trávil čas 
v chladném úseku chladniček a mrazáků. Zde jsem cítil úlevu před nesnesitelným horkem venku. Toto byla pro 
mě nejpozitivnější chvíle z celého horkého pracovního dne. Pocitů úlevy jsem si všímal i u ostatních lidí, kteří se 
se mnou shlukovali v prostoru u chlazeného zboží. Tento chladný prostor nás všechny propojoval a společně jsme 
vnímali pocity úlevy před horkem. 
 Soubor obrazů Kolektivní předměty navazuje na práce s příběhem uklízečky, který má sociální téma. 
Příkladem je obraz Uklízečka2 nebo projekt Bitva o přežití v továrně,3 soubor linorytových tisků spojený 
s performance. Zmíněné projekty vyprávějí skutečný příběh uklízečky s nízkým platem, která žila sama s dětmi. 
Sama se rozhodla jít na generální ředitelství, aby si vyjednala vyšší plat a lepší životní podmínky v práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

1 Hlavní město Lotyšska.  
2 Olej na plátně, 130 x 300 cm, 2016. 
3 Linoryt a uhel na papíře s PVA lepidlem, 40 x 15 x 20 cm, 2017. 
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 Formát obraz je pro mě médium, ve kterém mohu sdělit příběhy s konkrétní emocí. Kniha Proč lidé 
pláčou před obrazy4 je příkladem, že díky médiu obrazu mohu víc ukázat opuštěnost, prázdnotu nebo tíhu krize, 
a témata tak mohou k divákovi silně promlouvat. 
 V obrazech nezpracovávám lidskou figuru, pracuji převážně s krajinou a prostorem. Inspirací pro 
vytváření kompozic s existenciálním tématem se stal pro mě film Stalker5, kde nacházím práci s emocí samoty a 
těžké krajiny. Těžkou krajinu lze v mých kompozicích chápat jako odkaz na nehostinná místa silnic, dálnic spojená 
s hlukem, se zplodinami, kde musí řidiči kamionů trávit většinu času. 
Podobně také panelová sídliště působí těžce a nehostinně. Ukazují, že příběh o artefaktech je spojen s  historií 
země, která byla součástí zemí východního bloku. Na panelovém sídlišti jsem v minulosti žil a uvědomuji si, že i 
tam jsou obyvatelé propojeni společným hmotným prvkem. Byty jsou závislé na jednom tepelném a vodovodním 
zdroji. Zajímavým úkazem je, že lidé v bytech žijí izolovaně, a zároveň jsou propojeni skrze centrální zdroj. 
 Médium obrazu umožňuje konceptuální myšlenku, kdy divák může být součástí vyobrazeného děje. 
Tento způsob vyjádření myšlenky mi ukázala výstava Štefana Papča v Bratislavě.6 Papčo vystavoval kresby a 
plastiky s tématem hor. Jedna kresba byla nainstalována ve výšce nad divákem a tím bylo dosaženo efektu 
reálného pozorování horské krajiny. 
 Vizualita mých obrazů je ztvárněná na materiálech, které působí těžce a nepříjemně. Práce s materiálem 
je pro mě důležitý proces, který vyjadřuje můj způsob vnímání reality. Například některá díla ze souboru 
Kolektivní předměty jsou provedena na hliníkové folii, která je pro mě symbolem mrazu a chladu. K tvorbě jsem 
využil prázdné nápojové kartony, které mají hliníkovou fólii na vnitřní straně. Byl pro mě důležitý také fakt, že se 
tyto obaly vyskytují v ledničkách a mrazácích. Při sledování výjevu na alobalovém podkladu může mít divák pocit, 
jako by se nacházel ve vychlazeném prostoru. Dalším použitým materiálem je hliníková izolace, na niž jsem 
zpracoval krajinu panelového sídliště, která odkazuje na myšlenku propojení lidí pomocí elektrických přímotopů. 
Obyvatel se snaží vytopit svůj vymrzlý byt během odstávky tepla. 
 Souvislost práce s těžkým materiálem nacházím u Richarda Serry nebo u Anselma Kiefera. Materiál 
betonu nebo sádry využívám k vyjádření krajiny parkoviště a sídlišť. Tady vidím určité propojení se sochařkou 
Annou Hulačovou a její brněnskou výstavou Rezidua kolektivizace.7 „Betonové objekty vycházejí ze sovětského 
tvarosloví či brutalismu [...] Centrální reliéf Návrat z mise je inspirován reliéfem neznámého sovětského autora 
v pražském metru Anděl.“ 8 Kresby přímotopů na polyetylénových sáčcích vyjadřují, jak vnímám prostředí 
vietnamských tržnic v ČR. Pocitově mohu být někde v cizím subtropickém prostředí, což je umocněno varovnými 
cizími nápisy na sáčcích. 
 Součástí série obrazů je japonský papír s natištěnou fotografií. Fotografie pochází z aplikace Google 
Street View, které jsou dohledatelné. Tento záměr slouží divákovi jako důkaz, že myšlenka je skutečná. Zatímco 
fotografie je pravdivá, kompozice maleb jsou vymyšlené. Všímám si paralely s projektem Nine Eyes9 od Jona 
Rafmana, který sbírá data, obrázky z Google Street View. Materiálově lehká fotografie na japonském papíru 
vytváří kontrast hutným, těžkým a rozměrným plátnům a plastikám. Záměrně pracuji s kontrastem, vyjadřuji tím 
propojenost zdánlivě nesourodého. Skrze kontrast se dostávám k podstatě věci, kterou se snažím přiblížit 
divákovi surovou realitu. Například film Blade Runner10pracuje s „osvětlením low-key“,11 které vytváří větší 
kontrast a temnější stíny ve filmu. Obvykle se užívá v ponurých a tajemných scénách. Film vnímám jako inspiraci 
pro mou práci s kontrastem v praktickém technickém prostředí nebo v dystopické krajině. 
 V instalaci obrazů jsou plastiky v podobě kanystrů, vyrobených ze stavebních plastických hmot. 
Artefakty kanystrů umocňují a prohlubují témata, která se objevují v obrazech. Obrazy mají v instalaci dominantní 
postavení, zatímco kanystry jsou umístěny na podlaze v submisivní pozici. V tomto způsobu přemýšlení se odráží 
již zmiňovaný Anselm Kiefer, který pracuje s rozměrnými plátny, jež doplňují plastiky a instalace ze svařovaných 
plechů. Dalším příkladem je polský umělec Piotr Łakomy, pracující s plastikami a hliníkovými konstrukcemi. 

 

4 James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám, Praha 2007. 
5 Stalker [Сталкер] [film], režie Andrej Tarkovskij, SSSR, 1979. 
6 Štefan Papčo, Psycho-vertical, Kunsthalle Bratislava, Bratislava, 7. prosince 2017 – 25. února 2018. 
7 Anna Hulačová, Rezidua kolektivizace, Galerie Pitevna, Brno, 3. října – 15. listopadu 2019. 
8 Text k výstavě tamtéž.  
9 Jon Rafman, Nine Eyes of Google Street View, Net Art Anthology, https://anthology.rhizome.org/9-eyes, vyhledáno 5. 7. 2020.  
10 Blade Runner [film], režie Ridley Scott, USA, 1982. 
11 David Bordwell a Kristin Thompson, Umění filmu: úvod do studia formy a stylu, Praha 2011.  

https://anthology.rhizome.org/9-eyes
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Způsob práce umělce jsem pozoroval na výstavě ORIENT. The New East in Central Eastern European Art12 

v Krakově. 

 Dílo Kolektivní předměty bych rámcově zařadil do několika skupin současného umění. V první skupině se 
řadí k sociálním umělcům a umělkyním, kteří pracují se specifickým místem, zájmem, tématem. Tito umělci jsou 
natolik ovlivněni, že divák není schopen poznat jejich myšlenky při každodenním životě. Uvedl bych výstavy, které 
se tomu blíží. Výstava Václava Magida Galaxie smutných rozkoší13 v brněnské galerii OFF/FORMAT. Pak výstava 
německé fotografky Stephanie Kiwitt, s názvem Máj/My14 v pražské Fotograf Gallery, nebo výstava slovenského 
sochaře Štefana Papča, který pracuje s tématem horolezectví na Slovensku. 
 Další skupinou, do které bych mohl být zařazen, by byli autoři Josef Bolf, Jakub Janovský, Anna Hulačová, 
Anselm Kiefer a Richard Serra. Tito výtvarníci většinou pracují s tématem existencialismu, apokalypsy, dystopie, 
které jsou součástí jejich životů.  
 Poslední skupinou by byli umělci pracující s prvky, které odráží národní identitu nebo jejich místo stálého 
pobytu. Jsou to Francis Alÿs, žijící v Mexiku, lotyšská intermediální umělkyně Ieva Epnere a slovenský 
konceptuální umělec Roman Ondák se svým dílem SK Parking.15 Ondák odkazoval na identitu Slováků ve Vídni, a 
to tak, že před Pavilonem Secese zaparkoval auta značky Škoda, které byly typické pro slovenskou krajinu. V mém 
díle Kolektivní předměty je krajina panelového sídliště běžnou životní realitou. Symbolika bývalého východního 
bloku a symbolika brutalistních staveb mě provází v některých mých životních obdobích. Snažím se těmto místům 
porozumět a vyjádřit atmosféru postsocialistického urbanismu. 
 Na závěr bych chtěl dodat, že jsem křesťan, který je ztotožněn s Teologií osvobození.16 Při procesu práce 
na díle Kolektivní předměty jsem se snažil nevkládat biblické příběhy a záměrně s nimi nepracovat. Chtěl jsem 
pracovat čistě se sociálním tématem. Paradoxní je, že ukazuji ve své práci propojenost lidí z různých sociálních 
vrstev. A Ježíšova utopie mluví o tomtéž, o „Božím Království“, kde budeme všichni bez rozdílů. „Jako v Adamovi 
všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí.“ 17 

 

 

 

12 ORIENT. „Nowy Wschód” w sztuce artystów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Bunkier sztuki, 

http://bunkier.art.pl/?wystawy=orient-%E2%80%9Enowy-wschod%E2%80%9D-w-sztuce-artystow-z-regionu-europy-srodkowo-wschodniej, 

vyhledáno 26. 6. 2020. 
13 Václav Magid, Galaxie smutných rozkoší, OFF/FORMAT, Brno, 7. listopadu – 19. prosince 2019. 
14 Stephanie Kiwitt, Máj/My, Fotograf Gallery, Praha, 20. prosince 2019 – 1. února 2020. 
15 Roman Ondák, Fotograf Magazine, https://fotografmagazine.cz/magazine/auta/profily/roman-ondak/, vyhledáno 26. 6. 2020. 
16 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation, London 1988. 
17 Bible: překlad 21. století, Praha 2009, Kor 15:20-22. 

http://bunkier.art.pl/?wystawy=orient-%E2%80%9Enowy-wschod%E2%80%9D-w-sztuce-artystow-z-regionu-europy-srodkowo-wschodniej
https://fotografmagazine.cz/magazine/auta/profily/roman-ondak/
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- ; olej na alobalu, plátně; 220 x 130 cm; 2020 

OBRAZOVÁ ČÁST 
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FRESH ICE; olej na alobalu, plátně; 60x120 cm; 2020 

- ; olej, lak na alobalu a plátně; 25x20 cm; 2020 

DISCOUNT ICE ; olej na alobalu, plátně; 70x130 cm; 2020 
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- ; olej na stavební izolaci, plátně; 220x140 cm; 2020 
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- ; speciální barva na igelitovém sáčku; 26x36 cm; 2020 

- ; speciální barva na igelitovém sáčku; 23x23 cm; 2020 

- ; speciální barva na igelitovém sáčku; 32x23 cm; 2020 
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- ; olej na alobalu, plátně; 70 x 130 cm; 2020 

- ; tisk na japonském papíře; 21 x 30 cm; 2020 

- ; tisk na japonském papíře; 21,5 x 36 cm; 2020 - ; tisk na japonském papíře; 27 x 30 cm; 2020 
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- ; olej na stavební izolaci, alobalu, tkanině; 220 x 130 cm; 2020 
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ICE SALE ; olej na alobalu, plátně; 70 x 130 cm; 2020 

- ; tisk na japonském papíře; 23 x 38 cm; 2020 
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- ; olej na alobalu, plátně; 220 x 130 cm; 2020 
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- ; olej na nápojovém kartonu; 15,5 x 25 cm; 2020 

- ; olej na nápojovém kartonu; 16 x 16,5 cm; 2020 

- ; olej na nápojovém kartonu; 20 x 17 cm; 2020 

 
 


