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König 

V mé bakalářské práci navazuji na své poslední malby, ve kterých jsem se 

zabýval folklorní tématikou – lidoví hrdinové, loupežníci, lovci, Bavorské 

tradice a figurky. Stejně tak jako má poslední klauzura - věnovaná právě 

fenoménu Bavorství  , který je stále aktuální a populární,  je i má 

bakalářská práce zaměřena tímto směrem.  

Konkrétně se v ní zajímám o Bavorského krále Ludvíka II. Vybral jsem si 

tuhle kontroverzní postavu Německé historie především kvůli jeho 

neobvyklému životnímu příběhu – podivný, rozhazovačný, homosexuální 

milovník divadla a donátor umění (především Richarda Wagnera), který 

nechává stavět podivné zámky a stavby s pohádkovou aurou. Král, který je 

prohlášen za blázna - z trůnu uklizen do blázince a zanedlouho na to 

nalezen s jeho psychiatrem utopený v jezeře, ve mně budil ze začátku 

dojem velmi otevřeného tématu pro mé malby.  

Později jsem si uvědomoval, že kamkoliv se v této práci vrtnu, tvořím více 

či méně ilustrace jeho životních situací. Většinu času navíc pořád trávím 

v Mnichově a král jako populární figurka se mi cpe ze všech stran.  Snažil 

jsem se zredukovat příběh a postupně jsem se dostal k oddělení jeho života 

z mé malby. Z nejznámějších zobrazení krále jsem začal zpracovávat 

výřezy, které mají  sílu samy o sobě, jde z nich cítit suverenita, a působí 

jako nějaké symboly moci…  jako královské 

kozačky,uniformy,zámek(Neuschwanstein) -vše v centrální kompozici. 

Experimentoval jsem se sprayem a acrylem  - vznikla série čtyř maleb se 

stejným motivem ve čtyřech základních barvách. Královská uniforma se 

tak dostává do nového popového světla ( může asociovat třeba i figurky 

Power rangers). Kozačky s červeným čtvercem nejvíce navazují na 

předchozí klauzuru s geometrickým pozadím za banálním bavorským 

motivem. 

  V malbě mě baví kontrasty. Mám rád malbu Německých expresionistů a 

nových divokých, zároven jsou mi blízké citlivé výřezy  Michaela 

Borremanse  nebo grafičtější práce Wilhelma Sasnala či hutnější malba 

Raye Mendozy. Určitě mě inspiruje i Lipská škola v čele s Neo Rauchem, 

je mi ale blízká i Česká groteska, nebo z mladších Španhěl, Typlt, Pitín a 

další. Věřím v malbu a obraz a  do budoucna se jí chci každopádně věnovat 

a rozvíjet ji jak nejlépe budu schopen.       
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