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TEXTOVÁ ČÁST

IN DUST WE TRUST

Název mojí bakalářské práce „In Dust We Trust“, je odkazem chemických bratrů, kteří
míchají kousky naší přítomnosti společně s fantazií a městským sněním. Skrze papíry a plátna
vyprávím příběh každodenní závislosti, která nás obklopuje. Mým cílem je snaha o vizuální
předávkování diváka, kdy on sám v rovině obsahu maleb a kreseb rozmotává klubko příběhů
z ulice, se všemi neduhy a krásami, které život ve městě přináší. Svojí bakalářskou prací
navazuji na výstavu, která v galerii Solo Off Space proběhla před měsícem. Na základě
vernisáže a komunikace s návštěvníky upravuji a rozvádím své myšlenky do současné
podoby.

Vycházím z osobních pocitů a je pro mě velice důležité vcítit se do tématu práce. Neustále
nasávám atmosféru města a míst z okraje společnosti. Snaha vcítit se do procesu aplikace
drog, je jedním ze zásadních motivů. Mám rád depresivní města, fascinuje mě jejich
atmosféra a následně to ve mně zanechává důležité aspekty, které jsou klíčové pro moji
tvorbu. Rád pozoruji lidi na okraji společnosti, tagy v ulicích, graffiti, noční život, špinavost a
aroma s tím spojené. Líbí se mi barvy ulice. Práce, kterou dělám, je tedy odrazem toho, jaký
žiju život. Tento svůj pohled posléze přeměňuji v krystaly, brčka, oči, hvězdy, telefony,
kreditky, prášky, slova a texty.

Začal jsem s portréty, krajinou a zátišími, protože jsem si myslel, že to má být malba. Toto
téma zobrazuji formou abstraktní kresby a malby, ve kterých jsou zobrazeny určité fáze a
procesy. Obrazy, které jsou zaměřeny na postavu či portrét záměrně deformuji, čímž se
snažím o vytvoření pocitu izolace, brutality a hrůzy. Důležitým aspektem je pro mě akční a
energická malba, kterou zaznamenávám na opakovaných motivech. Zachycuji chaos do
nových forem, aby obraz ani v rámci technologicky zdokonalované a všemi směry
expandující vizuální kultury neztratil živost, smysl a kritické opodstatnění pro svou další
existenci. Je pro mě důležité řešit otázky spjaté s morální a společenskou identitou.

S kresbou pracuji v promyšlených sériích, kdy je pro mě klíčová časová smyčka, během které
vytvářím skici a ukončuji je až s vypsáním a vymalováním fixů a barev. Je nutné vyčerpat
veškerý materiál, aby se výsledek podobal tomu, co chci. Kresby a praxe kreslení byly vždy
konstantní. Je to nejjednodušší, nejrychlejší způsob, jak zachycovat život okolo mě. Na rozdíl
od velkých pláten, ostré pero nebo tužka umožňují spontánní a okamžitou tvorbu myšlenek.
Kreslení a zachycování okolního světa je pro mě často životopisné. Kresby v instalaci nehrají
druhé housle, ale jsou plnohodnotným médiem a součástí výstavy. Neustálým pokračováním a
snaha o zdokonalení výsledné kresby je určitým způsobem posedlostí, nebo i určitou
závislostí, která je srovnatelná s pocity, osoby závislé na drogách. Stejně jako konzumenty
drog nutí jejich závislost k další a další dávce, moje závislost mě nutí k další a další kresbě.
Vstupuji do jejich závislosti přes kresby a malby.
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V malbě často kombinuji několik technik a využívám olejové i akrylové barvy, spreje,
voskovky, pastely a fixy. Důležitá je pro mě na plátně energie, té se snažím dosáhnout silnou
vrstvou oleje nebo akrylu. Tučné a svalové štětce poté kontrastují s tenkými liniemi štětce
nebo spreje a bohatou strukturou barvy stlačené přímo z tuby na plátno. Než se dopracuji
k výsledné podobě, obraz často přemalovávám a stejně jako u kreseb, je pro mě důležité najít
finální verzi zobrazovaného. Tak jako mi podvědomí a určitý automatizmus vytvářejí proces
vzniku kresby, její dokončení a finální verze, se řídí stejným principem. Pracuji na více
obrazech ve stejnou dobu a myslím, že jsou hotové, když zjistím, že nic jiného bych už neměl
dělat, abych je zlepšil. Když toto pravidlo poruším – riskuji. Nemá to smysl. Pokud se mi
obraz líbí a jsem s ním spokojen, pak je hotovo. Miluju všechny věci, které se dostanou na
plátno: špína, prach, hmyz… Dělám několik obrazů najednou, pracuji po celou dobu a pak na
poslední chvíli je upravuji. Tyto práce se cítí jako velká díla na papíře, pokud jde o rychlost,
bezohlednost. Nejsou drahocenné. Mám rád okamžitost kreseb.

Abstraktní expresionismus je jedním z hnutí, které na formování mojí práce mělo největší
vliv, a to nejen muži, ale i ženy. Abstraktní expresionisté viděli ve svém umění most
k prastarým dobám, zároveň si také více než jejich evropští předchůdci uvědomovali, že
náleží ke světu, který je tady a teď. Z evropské tvorby jsem ovlivněn německým
expresionismem a hlavně jeho dalším vývojem v 60.,70. a 80. letech. Dále je pro mě důležitá
tvorba skupiny COBRA, graffiti, a městského fetišismu. Účinek na mě měli i umělci jako
Max Beckmann, Phillip Guston, nebo skupina Osma a Josef Čapek. Obecně by se dalo říct, že
nacházím v dějinách umění své vlastní pojetí kontinuity a smyslu, a zajímají mě jednotlivá i
velká gesta, která přinesla překvapení i samotným tvůrcům. Jenže upřímně vidím současný
vliv ve věcech, které mě obklopují a vedle kterých žiju. Důležitým aspektem je hudba, film,
literatura a texty, se kterými se dokážu ztotožnit v rámci doby, ve které žiji. Město a ulice jsou
pro mě nekonečným zdrojem inspirace, a proto se k ní ve své tvorbě neustále vracím.

Moje obrazy a kresby jsou návštěvou do světa lidí, kterých na světě není většina, všichni jsou
svým způsobem strašně osamělí a ztracení. Nesnažím se nikoho hodnotit, soudit nic
neospravedlňuji ani neglorifikuji, čistě ze svého pohledu skrze své kresby a obrazy
dokumentuji svůj vlastní pohled, ve kterém zachycuji atmosféru, která se odehrává v jedné éře
mého města. Ve skutečnosti všichni vědí, že životy různých lidí, mají různou hodnotu. Máme
strach, bojíme se jeden o druhého. Vzájemně se zneužíváme v čistě osobní prospěch. Ovládají
nás pudy, emoce, jsme labilní. Chybí nám kontakt se sebou samými. Míníme, že nám tento
nedostatek vynahradí přátelé, nebo dokonce kamarádi. Jenže to je omyl. Nikdo za nás
nezemře. Nikdo.
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OBRAZOVÁ  ČÁST

Krystal Factory , akryl na plátně, 140x110, 2018



8

IDWT (IbU), kombinovaná technika, akryl, olej na plátně, 120x100, 2018

Phones, olej na plátně, 70x50, 2018
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Kresby na papíře, kombinovaná technika, (studie)  , 2018
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Kresby na papíře, kombinovaná technika, (studie), 2018
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Oči, olej na plátně, 120x100, kresby, kombinovaná technika, 2018


