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Axis Mundi nebo-li "osa světa" propojující tři základní sféry : podsvětní, zemskou a 
nebeskou.
 Můžeme "říct" svět rozdělený na části- vnímaný hmatatelný, očím viditelný a vědomě 
nehmotný - podvědomný. 
Obě tyto roviny  jsou sobě v přirozeném principu univerza, tzv. panteistická filosofie 
neboli filosofi celistvosti.
Nejlépe tyto aspekty lze pozorovat v přírodě, kde navzdory dualismu, kterým je 
poznamenána, citlivé vnímání síly krajiny nezaniklo ani s příchodem kybervěku.
Ve výtvarném umění se potřeba zakotvení duchovního prožitku v krajině jako výraz 
umělcovi touhy po hlubším intimním spojení s kosmem jeví jako jeden z leitmotivů už od 
doby symbolismu. 
Podobné formy vyjádření hledaného prožitkumůžeme nacházet v romantismu, který 
znovu objevuje pro sebe nedotčená místa v realitě hmatatelného prostoru volné přírody. 
Např. Pro Caspara Davida Friedricha představovaly hory nejvhodnější tvarový prvek 
přírody pro symbolizaci boha .(Česká krajina s Milešovkou, Kříž v horách,Tetscherský 
oltář -1808). Nebo axis mundi vyjadřující rozměrná dřevěná plastika Jana Ambrůze 
(Oltář nebe 1989).
Stejný princip procesu jako v inspiraci přírodního fenoménu můžeme nacházet u mnoha 
dalších umělců. 
Pro příklad Wenzel Hablik, Josef Šíma, Karel Malich, Václav Cigler,Jiří Beránek, Ivan 
Kafka, František Skála a td…
Pro svou práci jsem si zvolil také jeden z úkazů přírody a to element vody se kterým 
jsem se pokusil ve formě malby a objektu pracovat jako s vlastním axis mundi, tedy 
hmotně-nehmotným spiritem ,který prochází zemí i liskou bytostí .
Voda 
Vodní živel je s filosofií, lidským myšlením a vědomím spjat archetypálně.
Vodní hladina byla prvním zrdcadlem ve kterém člověk kdysi poprvé spatřil svou tvář.- 
Tedy "Já jsem" byla počáteční slova sebereflexe. Vzduch poukazuje k duchu, země k tělu 
oheň k vědomí a voda k duši ?Duše jako princip života je bezedná a hluboká stejně jako 
voda? Přirovnání je nespočet. 
Voda je proměnlivá a proměňující mnoha způsoby - prouděním proměňuje svoji 
tvářnost, přijímá tvar nádoby kterou naplňuje, je schopna sama tvarovat - tvoří 
meandry, kaňony i krasové jeskyně, obrušuje kámen, mění svá skupenství - je tekutá , 
pevná i plynná. Je nejen hluboká ale sama i hloubí, podemílá, vytváří dutiny, ponorné 
řeky, plyne pod povrchem,tvaruje uvnitř, nepozorovaně a trvale.
Má práce s vodou jako se studií vodních hladin v mnou vybraných segmentech.
Nepokouším se jí definovat, snaha je vytvořit obraz zachycující abstraktní podobu 
znázornění vody života, která je natolik tvárná a její podoba natolik proměnlivá.
Stejně tak probíhá proces malby - hledání konečné vizuální verze, jenž není podle reálné 
skutečnosti odvozena.
Malba, která je nanášena ve vrstvách hledající správný kód pro vizuální podobenství.
Jako určitou metaforu vodních vrstev jsem použil objekt s prvkem skla vyjadřující 
zachycení a pozastavení nehmotné vlastnosti vody, která je zobrazena v abstraktní 
podobě znározňiující průnik kmene jako symbolu života vody. Sklo jako artefakt určité 
křehkosti, čirosti, průsvitnosti stejně jako voda,ale přenesitelná do výstavného prostoru.
Záměr mé práce není napodobovat reálie, ale spíše hledat a přecházet do imaginární 
vize, který se nejeví na začátku zcela tak definitivní.


