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Moje bakalářská práce je zkoumáním nejdůležitějšího prvku moji dosavadní práce a sice 
lineární jednobarevné kresby a zárověn zkoumáním sebe sama jakožto vyvíjejícího se 
kreativního jedince.
Kreslení je pro mě zásadní činností a veškeré mé vizuální přemýšlení z ní vychází. Kreslit 
jsem se začal učit mnohem dříve než sem byl seznámen s „vysokým“ uměním. Z dětské 
perspektivy mě obklopovala silná vizuální kultura reklamní, televizní atd. Myslím tím že jako 
malý jsem si uvědomil že chci umět kreslit jako ti lidé co kreslili komiksy, přebaly fantasy a 
sci-fi literatury, přebaly počítačových her, filmové plakátky a karetní a deskové hry, bylo pro 
mě nepředstavitelné že někdo skvěle dynamicky a uvěřitelnš zhmotnit moje klukovské 
fantazie a začal tyto kompozice a témata inzitně kreslit a napodobovat. Tento až uchylný 
zájem o pokleslou, brakovou a béčkovou kulturu nikdy nezmizel a začal jsem ho ve své 
umělecké činnosti používat.
Cyklus „Osobní mytologie“ je náhled do mého přemýšlení. Kresba je chaotická a nestálá, 
kompozice znervozňující přehlcená, formát je ignorován, oko se zachytává na silných 
záchytných bodech typografie s heroickými výkřiky jinak je zmateno neví kamo se zaměřit. 
Zobrazení jsou hrdinové, dinosauři, roboti, zaporáci, příšery, fanatzijní krajiny, vesmírné lodě,
epické situace, heroické pózy, bláznivá perspektiva atd.. Tento eklektický přistup je pro mě 
typický jde v souladu bečkových témat a dovoluje mi nastolit jakýsi dynamický moment 
zpřístupnění mého vlastního přemýšlení. Inspiruji se umělci které dohledávám ze vzpomínek 
například Richard Corben, Frank Frazetta, Luis Royo, Ralph McQuarrie, Moebius, Enki Bilal,
Frank Miller, Stan Lee, Simon Bisley a další. Lineární kresba je přitom základem pro mě 
přirozeným, vypouštím malířské efekty a kreslím usporně, zkratkovitě, dynamicky kvůli 
ambici zobrazit tolik věcí.
Tyto výjevy zobrazené jsou pro mě moje osobní mytologie, moje první zkušenosti s vizuálně 
atraktivními výjevy a zárověň jsou symbol mého začátku zkoumání kresby jako takové.
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