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Písemná obhajoba

Tato práce je autoportrétem ve smyslu sdělení svého světonázoru divákovi, ale totéž zároveň
vyjasňuje i mě samotnému. Je také prostředkem mé osobní transformace, osobního rituálu, který její
realizací uskutečňuji. Je milostnou písní pro tuto planetu a zároveň nenávistným gestem směrem ke 
všemu co mi vadí na bytí člověkem. Je uměleckým výstupem frustrací, které přerostly v začínající 
psychospirituální krizi. A také ekoteroristickým apelem, upozorněním konzumní společnosti na její 
pochybení a na možné důsledky tohoto způsobu života na jedince, který si váží života na této 
planetě. Výchozím pojmem je nesmysl – ve smyslu potenciálů, které nebyly a nebudou nikdy 
uskutečněny.

Teoretická příprava této práce zahrnovala četbu autorů jako je Carl Gustav Jung, Joseph 
Cambell, Eduard Tomáš, Erich Fromm a dalších. Osobní konteplace na téma nesmyslu a náhody. V 
této fázi jsem si utřídil názor na rituál jako na prostředek osobní transformace. Výsledkem  rešerše 
je fakt, že (alespoň v mém případě) je potřeba k rituálu, jako takovému, přistupovat v dnešním světě
nevědomě, vytvářet nové rituály za pomoci fantazie a improvizace. Jejich následnou analýzou 
zjišťuji, že v podstatě recykluji rituály již existující, prováděné příslušníky různých kultur všude po 
světě. Prvním takovým bylo narušení rutiny. V podstatě celou dobu svého studia na FAVU jsem se 
věnoval uměleckým spolupracím a tato práce je prvním dílem většího rozsahu, které realizuji sám. 
Opustil jsem proto všechny kooperace ve kterých jsem působil (i kapelu), abych rutinu narušil, a 
mohl se maximálně soustředit na tuto práci. Vytvářel jsem ji procesuálním způsobem, krok za 
krokem, kdy každá natočená, nebo jen prožitá skutečnost, tvarovala tu následující v rámci akce a v 
rámci střihu zase naopak. Zajímavým a důležitým aspektem tohoto způsobu tvoření je nemožnost 
konzultace, nebo i jenom mluvení o tom co dělám, což způsobuje nemožnost vyřknuté uskutečnit, 
realizovat čistým, osobním způsobem tak, abych byl s výsledkem spokojen. Jediným správným 
postupem je proces inspirace a tvorby, tvarovat právě prožívanou skutečností a vizemi 
přicházejícími z nevědomého prostoru mysli. V přípravné fázi je tak většina prožívaného a 
zaznamenaného materiálu tajemstvím.

Mým cílem je toto tajemství zveřejnit ve formě, kterou považuji z uměleckého hlediska za 
krásnou. Najít diváka, který s dílem rezonuje a vydá se se mnou na tažení proti monologu zákonů 
vesmíru komunikovat s krásnem. Člověka, který chápe vesmír jako živoucí celek a sebe jako jeho 
součást. Dokumentovat takový přístup a nabízet k nahlédnutí. Dělám to, co mi v ostatních lidech 
chybí, čím se od nich ze svého pohledu odlišuji. Vymezuji se proti rozpínavým tendencím člověka - 
a to i v umění. Nehledám originalitu, ani ji nenacházím, přesto jsem s výsledkem spokojen. I to je 
jedno ze sdělení, které má být z práce zřetelné. Posledním důležitým záměrem je varovný signál 
společnosti, týkající se vzniku (možná fiktivní) ekoteroristické skupiny. Motivací jedinců, 
frustrovaným podobným způsobem jako já, s cílem co nejvíc poškodit současný způsob života v 
západním světě, způsobem vycházejícím právě z rešerše ohledně náhody. Vzhledem k významu 
přesahu tohoto aspektu díla zde nebudu uvádět žádné další informace. Nicméně je důležité, aby byl 
film pochopitelný jak pro diváka, který má vhled do kontextu současného umění, tak i pro ostatní, 
kteří se o něj nezajímají a nic o něm neví. Proto jsem zvolil formu filmu a využil základních 
nástrojů filmové řeči.

Pro tyto účely jsem používal nejen stativ, ale i kameramana, u kterého však nebyla důležitá 
jeho technická zručnost, ale schopnost reagovat na situace podobně jako já a zároveň je prožívat. 
Překonat problém správného zaznamenání rituálu pomocí kamery a rekordéru bylo u deprivačních 
rituálů jednoduché. U jiných bylo potřeba kameramana „vyřadit“ z běžného provozu pomocí 
psychoaktivních substancí tak, aby zaznamenával situace intuitivněji a z mého hlediska přesněji. Ať
už jsem natáčel sám nebo s asistentem, bylo vždy důležité nastavit setting celého natáčení tak, aby 
kamera s rekordérem byly ty nejméně důležité součásti akce. Ne každý záběr je přímo dokumentací 
rituálu, nicméně za každým z nich se skrývá intenzivní zážitek. Tento prvek je tím nejpodstatnějším 



ve všech scénách. Jako další zvukovou vrstvu zde využívám hudbu vytvořenou na místě mnou 
samotným i nahranou jinými hudebníky ve studiu podle toho, co chci akcentovat. V druhém případě
hudbu pouštím při natáčení, tak aby byl dokumentovaný prožitek autentický. V celém filmu je jen 
jediná postava, která má odkrytý obličej, až na úvodní a poslední scénu je zakryt nebo zabarven 
maskou. Tím „hercem“ jsem já, symbolicky znázorňuji nevědomé božské principy a jen ve scénách 
zrození a smrti jsem na moment člověkem. Způsob vystupování ve filmu nazývám neherectvím. 
Nejde zde o dokumentaci performance. Režíruji samotný život a zaznamenávám pouze střípky z 
celé skutečnosti. Podobně jako ve fotografii zvolím určitý výřez výjevu a ten dál tvaruji 
postprodukcí - střihem. Estetiku sdělení by performer i herec narušil. Většina děje se odehrává na 
různých místech v přírodě v různé denní i noční doby tak, aby byla naznačena rotace planety. 
Vznikání práce bylo naprosto podřízeno ročnímu a dennímu cyklu, tomu, kde a kdy rostou jaké 
rostliny a také počasí. Pro některé záběry bylo třeba jet několikrát i několik set kilometrů, některé 
vznikly na náhodném místě intuitivní komunikací s krajinou.  

Jelikož jsem se rozhodnul vycházet především z nevědomosti a neinformovanosti o akcích, 
které tvořím, není pro mě doposud relevantní vést výzkum tímto směrem. V kontextu mé tvorby je 
tato práce reakcí na obě předchozí filmové spolupráce Krása Žít a MEOW. Jedním z mých bývalých
spolupracovníků a nyní i oponentem je Jakub Tomáš Orel, který pracuje podobným způsobem, 
avšak s jinými energiemi, a naopak má znalosti kontextů ve filmu a umění, kterým se já pokouším 
zatím vyhnout. Právě díky němu mám pocit, že se pohybuji na poli současných přírodních žánrů. K 
mnoha takovým pracím jsem se zatím nedostal, což mě motivuje k poslední fázi videa a to jeho 
promítání. Tento film není vhodný pro galerie nebo kinosál. Promítat ho bude vhodné v lidmi 
opuštěných místech - to v případě, kdy budu chtít akcentovat ekoteroristický prvek, nebo v přírodě 
(např. na skálu) – kde půjde hlavně o krásu a humor. Samotné médium promítání zde zatím více 
rozebírat nebudu, je ale dle mého názoru důležitou součástí každého videa. Formou prezentace 
tohoto filmu může být instalace jednotlivých sekvencí v galerijním nebo jiném prostoru, či 
asistovaný prožitek diváka, v tomto případě participanta jednotlivých rituálů, které jsem defakto 
vynalezl.

Bez ohledu na to, jak bude přijata, je tato práce zatím největším a nejdůležitějším krokem v 
mém uměleckém projevu. Věřím, že vede k ještě intenzivnějším zážitkům. Fyzicky, technicky a 
duchovně náročněšjím aspektům práce s krajinou panety Země. Právě v krajinářství nabízí různé 
metody k rozvíjení, a to nejen s pomocí záznamových zařízení. Před natáčením vždy existuje jistá 
vize, výjev dané scény, výsledek je ale mnohem živější, než v moment této představy. Stejně tak 
funguje i práce na postprodukci a zážitky samotné. Je možné, že to co dělám již bylo vykonáno. Ne 
však mnou, ne teď a ne tady. To je pro mě důležité a s výsledkem jsem spokojen. Důležitý krok při 
mé osobní transformaci byl vykonán a kterýkoliv další bude stejně tak důležitý.


