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DOSTAT FATALITU
DO BANALITY

Loni jsi dokon!il pomník sebevrah"m 
pod Nuselsk#m mostem Z vlastního 
rozhodnutí – Memento mori. 
Je to v podstat$ pouli!ní lampa 
svítící sm$rem k nebi. Mezi tv#mi 
„lampov#mi“ sochami pochopiteln$ zaujímá 
zvlá%tní místo. Jak to v%echno za!alo?

D"vody jsou prosté. Ten most je ve m$st$, kde &iji. Ono místo d"v$rn$ 
znám a v&dycky v jeho okolí pomyslím na to, &e si tu lidé tak !asto brali 
&ivot. V posledních letech se to díky nov#m bezpe!nostním zábranám 
u& nikomu nepoda'ilo. V&dycky na m$ pod tím mostem padala a stále 
padá existenciální tíha. Je zvlá%tní, urbanisticky neope!ované, tí&ivé 
a ponuré, k tomu navíc permanentní lomoz projí&d$jících souprav 
metra !ty'icet metr" nad hlavou. Jednoho dne m$ napadlo, &e by bylo 
dobré onu snad u& uzav'enou, temnou kapitolu tohoto místa n$jak 
uchopit a vytvo'it pokud mo&no nenásilnou upomínku v n$jaké pat'i!né, 
neokázalé form$. Dlouho jsem tápal, jak téma v jeho vá&nosti vlastn$ 
uchopit a skulpturáln$ ztvárnit, a nezávisle na tom p'i%lo ono „lampové 
období“. M$l jsem spoustu skic lamp ve'ejného osv$tlení, a& mi do%lo, 
&e u& tu sochu mám vlastn$ n$jakou dobu nakreslenou – lampu, která 
nesvítí k zemi, ale ke hv$zdám, a která se ve své lapidárnosti hodí 
k tématu. Podle m$ takové v$ci do urbánního prostoru pat'í. Práv$ 
proto, &e jsou spole!ensky tabuizované nebo naopak bulvarizované 
formou !erné kroniky, je t'eba se k nim vyjad'ovat. Proto ta socha 
vznikla. M$l jsem siln# puzení ji ud$lat, p'esáhnout rámec uzav'eného 
galerijního sv$ta um$ní a zárove( z"stat v p'ijatelné metafo'e, pokusit 
se ve v%í poko'e ztvárnit toto hrani!ní téma.

Jsme zvyklí, &e monumenty 
obvykle vznikají z popudu 

m$sta, v tomhle p'ípad$ je to 
naopak – iniciativa byla tvoje. 

Do%lo v realizaci v"!i tvé p"vodní p'edstav$ 
k n$jak#m kompromis"m? Zviditel(ovat citlivé 
a spole!ností vyt$s(ované téma sebevra&dy není 
zrovna v norm$, ostatn$ jako cokoli, co m"&e 
vzbuzovat nep'íjemné pocity, pocítil jsi takové 
reakce v pr"b$hu realizace?

Nev$'il jsem, &e to vyjde s ohledem na atmosféru, která u nás a& na pár 
v#jimek ve ve'ejném prostoru panuje. Ale díky r"zn#m %)astn#m okolnostem 
se ú'ady s my%lenkou nakonec ztoto&nily, tak&e tam ta socha stojí, co& m$ 
dote* mile %okuje. Nakonec do%lo jen k minimálním kompromis"m. První 
se t#ká umíst$ní, cht$l jsem, aby stála více v otev'eném prostoru, ale kv"li 
plánovan#m zásah"m te* stojí tém$' u paty pilí'e mostu. Druh# je v tom, &e 
lampa nesvítí permanentn$, co& by se k pietnímu charakteru sochy velmi 
hodilo. Tak&e je prozatím z finan!ních d"vod" napojená na systém ve'ejného 
osv$tlení a rozsv$cí se spolu s lampami na ulici. Pokud jde o p'ijetí sochy, jistá 
vlna odporu b$hem procesu i p'i její kolaudaci byla. P'i%el nap'íklad zastupitel 
s transparentem „Nesouhlasím s pomníkem sebevrah"m“. M$l bych uvést na 
pravou míru p'edev%ím to, &e jde o pomník nebo památník. Je to „memento 
mori“, p'ipomínka na%í spole!né kone!nosti. +ánr sám o sob$ protkan# 
nep'íjemn#mi pocity. B#valy doby, kdy sebevrazi nesm$li b#t ani poh'bíváni 
na h'bitovech, takov# druh uva&ování zde panoval a dosud p'e&ívá v my%lení 
n$kter#ch lidí dodnes. Um$ní podle m$ nemá realitu pouze dekonstruovat !i 
komentovat, ale m$lo by taky klást spole!enské a etické otázky.
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-íká%, &e jsi m$l na téma lamp hodn$ skic. 
Toto období má navíc mnoho poloh – od soch 
odvozen#ch od pouli!ních lamp p'es lustry 
a& po sochy vytvo'ené z pokojov#ch lampi!ek. 
Zajímalo t$ sv$tlo jako nehmotná materie 
sama o sob$?

Sv$tlo je ve své podstat$ ur!it$ spirituální, ale v na%í absolutn$ 
elektrifikované zón$ svou gloriolu asi ztrácí. U& tu p'ece nikdo 
nepoci)uje ú&as nad tím, &e kdy& oto!í doma vypína!em, tak se mu 
rozsvítí lustr, nebo &e mu te!e z kohoutku voda. P'esto je sv$tlo 
z ur!itého pohledu stále zázra!né. Baví m$ p'em#%let o tom, jak 
jsme zkrotili elektrony, aby proudily, kam pot'ebujeme. Bylo to 
uchvácení sloupem ve'ejného osv$tlení a sv$tlem v"bec. Cítil 
jsem pot'ebu zále&itost ve'ejného sv$tla rozpracovat, co& m$ 
vedlo nap'íklad k ob'ímu lustru My Light Is Your Light, kter# svítí 
obrácen$, ne& jak se od ve'ejného osv$tlení o!ekává. Má vlastn$ 
evokovat n$jakou neorokokovou, dekorativní urbánní zvlá%tnost, 
která by mohla b#t odhozená n$kde u dálnice na v#padovce. Pak 
následoval Zázrak v holandském Tilburgu. Lampa se tam sklání 
nad sochou Franti%ka z Assisi na h'bitovní zdi a poskytuje mu 
svatozá' sv$tlem, které oby!ejn$ osv$cuje p'ilehlou autobusovou 
zastávku. P"vodn$ m$lo jít o do!asnou instalaci, která m$la trvat 
do doby, ne& praskne v#bojka v lamp$. V#robce deklaruje p'ibli&n$ 
500 dní svícení. No vidí%, a je to tam u& asi na furt.

V souvislosti s nap$tím a citlivostí, která 
obklopuje vyt$s(ovaná témata, m$ napadají 
dal%í tvé práce z poslední doby. Témata 
nejsou jasn$, explicitn$ pojmenována, ale 
bezprost'edn$ odhalují primární emocionální 
principy. Mám na mysli expresivn$j%í, 
hmotovou linii, konkrétn$ All My Bad Thoughts, 
Red Is Coming, Nem"&u spát a dal%í. Za!al jsi 
pracovat mnohem automati!t$ji.

Tahle linie, jak 'íká%, je pro m$ d"le&itá, a je asi motivovaná, pateticky 
'e!eno, vírou v intuici. Já na intuici hodn$ spoléhám. Je pro m$ 
d"le&it# a vzru%ující ob!as moc nespekulovat, nevym#%let 
v%echno pe!liv$ dop'edu, ale rovnou a spontánn$ artikulovat 
n$jak# pocit, emoci. To je samoz'ejm$ slo&itá cesta, 
proto&e so%e chvíli trvá, ne& vznikne, a je n$kdy t$&ké, 
aby si udr&ela práv$ tu v#chozí energii. Lehce 
se m"&e stát, &e se po!áte!ní „spirit“ 
b$hem zhmot(ování vytratí. .lov$k 

m"&e p'ekvapit i sám sebe, co& je pozoruhodné. +e z toho lezou 
existenciáln$ zatí&ené v$ci, kolikrát lehce vypla%í i m$. Ale to je asi 
v po'ádku, od toho tady taky to um$ní máme, &e?

Jde vlastn$ o zm$nu v socha'ském smyslu. 
Kdy& jsi s tím kolem roku 2008 p'i%el, bylo to 
po é'e kinetick#ch soch, spot'ebi!", mluvi!" 
a akcí docela p'ekvapení.

Sna&ím se m$nit metody. Velmi !asto po !ase zjistí%, &e opakuje% 
n$jakou rutinu – sochy mluví, sochy se h#bou, sochy svítí, nebo 
se m"&e% zacyklit v n$jakém materiálu. To se více !i mén$ stává 
samoz'ejm$ ka&dému. V$'ím, &e dobrá socha se nemusí h#bat, 
nemusí mluvit ani se z ní nemusí nutn$ kou'it. Tak&e proto mo&ná 
mi najela linie t$chto v lec!ems tradicionalistick#ch, formálních 
materiálov#ch v$cí. Pot'eboval jsem si vyzkou%et, jestli socha je%t$ 
má na to, aby „fungovala“, ani& by byla ak!ní. U kinetick#ch v$cí se 
toti& m"&e stát, &e se jejich energie sd$lování stane jen zábavou, 
povyra&ením, a to je málo a %patn$.

Zajímá m$ moment, kdy ses dostal od 
dialogi!nosti ke gestu, které je ostentativní 
a emocionální, ale sou!asn$ mnohozna!né. 
V souvislosti se sochou All My Bad Thoughts 
a také nad n$kter#mi nejnov$j%ími sochami 
jsme se bavili o existenciální, podv$domé, 
temné stránce.

Asi jde o archetypy, a! to v ka&dodennosti nevypadá, jsou v nás 
hluboce zakódovan#. A!koli zdaleka ne&ijeme v hr"ze, tak temno 
a negativní my%lení je v ka&dém z nás, a! s ním nechceme nic mít, 
ka&d# z nás je jeho nosi!em a musí se s ním n$jak#m zp"sobem 
vypo'ádávat, bojovat se strachem, obavami, komplexy. Je to více  
!i mén$ skryté kolem nás a tyhle sochy s tímto momentem 
pracují. Proto se tím !lov$k zab#vá, klade ostatním, ale i sám 
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sob$ otázky. V%echny v$ci z poslední doby ale nemají v sob$ 
onen „dark-side“ moment. Jdu spí% po absurdit$ ne& po depresi.

Tvé uva&ování o materiálu, hmot$, 
ze kterého socha vzniká, je v socha'ském 
smyslu velmi p'irozené, p'itom ale 
kontextuální a symbolické.

Sochy jsou prost$ z materiálu. To, z !eho jsou, to i znamenají. 
V p'ípad$ sochy All My Bad Thoughts, která je asi existenciáln$ 
nejintenzivn$j%í, %lo také o poukázání na fosilní temnotu ropy. 
.etl jsem !lánek s Timothy Learym, kter# popisoval zá&itek na 
LSD, kdy se mu nále&it$ vyjevilo, pro! má ropa takovou barvu, 
jakou má, skrze celou její historii. Fosilní paliva vznikla na základ$ 
zkázy a zhynutí &iv#ch organism". Nyní touto !ernou hmotou 
pumpujeme cel# spole!ensk# agregát, no a mn$ %lo o to, !iteln$ 
propojit tuto „hn$dou“ archetypální látku s figurou.

Kdy& je 'e! o mysteriu a archetypech, jak se 
dívá% na symbolickou a mytologickou dimenzi 
v nadvlád$ v%eobjímajícího materialismu?

Ano, asi nará&í% na moje sou!asné okouzlení !erty a sn$huláky. 
P'ehodnocuji jejich poselství z d$tství. Pokud jde o poslední v$ci, 
tak se zab#vám fenoménem !erta, cha, jako vyslance temnot. 
V dob$, kdy v na%í kultu'e moc styk" s mystikou neprobíhá, 
jsou !ert, Mikulá% a and$l jedni z posledních, kdo v tom 
santaklausovském marasmu jen tak tak p'e&ívají. Najednou 
m$ baví vytahovat lokální archetypy. Proto se v$nuji nap'íklad 
i sn$hulák"m. Vracím se k elementárním v$cem, k naprosto 

lapidárnímu primitivnímu d$tskému socha'ství. Napadne sníh, 
a najednou je tady matro%, první, co z toho ud$lá%, je koule, a kdy& 
postaví% t'i na sebe, je z toho sn$hulák. Ale z d$tské perspektivy 
je to monument, jak prosté. A práv$ tato metodická primitivnost 
m$ fascinuje. Dá% t'i koule na sebe, a má% sochu, parádní 
konceptuální zále&itost, která vydr&í maximáln$ dva t#dny, ne& 
roztaje. Vracím se ke sn$hulákovi z jiné perspektivy.

Jako pozitivní prot$j%ek k t$mto materiálov#m, 
existenciáln$ zatí&en#m sochám, se na scén$ 
objevuje sv$telná socha, My Light Is Your Life – 
Shiva Samurai, i tady s jistou ironií pracuje% se 
„sakrálnem“, hlavní roli hraje energie a sv$tlo.

Tento „nadp'irozen#“ hrdina vznikl na základ$ mého ji& zmín$ného 
dlouhodobého okouzlení elektrickou energií, kterého se nemohu 
po'ád o!ividn$ zbavit. Kumuluje tu mocnou sílu, kterou se 
samoz'ejmostí sosáme ze zásuvek. Elekt'ina a energie v"bec jsou 
zdánliv$ v%e obklopující samoz'ejmostí, ale je to sou!asn$ jedna 
z naléhav#ch otázek, jí& se zab#vá a nutn$ bude zab#vat ohromné 
mno&ství lidí. Nic jiného nám ani nezb#vá, proto&e v%e je otázka 
energie. Jak to s ní bude a kolik jí spot'ebováváme, jak s ní sami 
zacházíme a jestli budeme mít i nadále tyto zdánliv$ neochv$jné 
mo&nosti? Shiva samurai spot'ebovává necel#ch 6 kW, tak&e  
vlastn$ stojí% p'ed topidlem, které se vytvá'í tvorbou sv$tla. 
Je to vlastn$ i apoteóza edisonovské &árovky, která à propos 
práv$ za&ívá konec své epochy. Toto monstrum je jak#msi 
kontrapunktem k souso%í Máme na to, kde je energie v mal#ch, ale 
nezanedbateln#ch dávkách generována elektrol#zou z brambor.
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V&dycky t$ zajímaly civiliza!ní neduhy 
planetárního rozsahu.

Jasn$. To je takov# moje hobby: civiliza!ní neduhy. Ale spí% m$ ty 
neduhy napl(ují nervozitou, &e ani um$ní, ani já nenabízíme &ádné 
celospole!enské 'e%ení. To bych se asi musel zab#vat v$dou, ale to 
je na m$ moc racionální.

Jak na tebe p"sobí optimismus v$dy a její 
pozitivistická víra v pokrok? U& jsme za&ili v$t%í 
technooptimismus v um$ní.

V$da je hlavn$ v$rnou dru&kou ekonomie. No ano, v devadesát#ch 
letech se nap'íklad mluvilo o tom, &e um$ní ve spojitosti 
s technologiemi sm$'uje k virtualit$. Mluvilo se o helmách 
a rukavicích, díky kter#m budeme moct v%ichni mít virtuální sex 
s Madonnou. Ale kde jsou ty rukavice? Kde jsou ty helmy? Kde 
je Madonna? Nestalo se tak. Po'ád je tu opodstatn$ní k n$jak#m 
primárním formám socha'ství, alespo( já ho tedy cítím.

Ambivalenci, kterou technologická ma%inerie 
p'iná%í, v#mluvn$ ilustrují tví Mluvi!i – na 
jedné stran$ propadají fascinaci a okouzlení 
mo&nostmi techniky a sou!asn$ se znepokojují 
nad dopady, které na nás technologie 
a akcelerace má.

No jo, on byl tenkrát takovej naivní. Je docela zajímav# 
poslechnout si ty patnáct let star# 'e!i. V$t%ina monolog" je 
vlastn$ nad!asov$ skeptická, tak&e jsem se rozhodl do nich nijak 
nezasahovat, nechat je v jejich p"vodní podob$. Je to taková 
sm$sice n$kdy banálních, n$kdy existencionálních otázek. Tehdy 
m$ inspirovala d$tská p'irozenost, 'ekn$me a& drzost. Ta jejich 
schopnost ptát se na d'e( v$ci. A posléze rozpaky a neschopnost 
dosp$l#ch jednodu%e odpov$d$t na základní v$ci.

Mluvi!"m %lo ale o dopady technologií na &ivot. 
Navíc nejv$t%í vymo&enosti, od u&ite!n#ch 
a& po absurdní, vznikají jako 
prost'edky akumulace moci, 
!asto díky válkám 

a zbrojnímu pr"myslu, nap'íklad robot Big 
Dog, na kterého jsme se tu koukali. Sleduje% 
technologie?

Ano, v rámci údr&by v%eobecného p'ehledu se sna&ím o n$jak# 
p'ísun informací, samoz'ejm$ m$ to zajímá. U& proto vím, &e 
nechci nijak soupe'it s n$jakou sofistikovanou robotikou. Nejsem 
&ádn# high-tech odborník. Technika u m$ hraje jen primitivní 
a doprovodnou roli. A& m$ n$kdy p'ekvapí, kdy& si lidi myslí, 
&e je v#roba m#ch v$cí n$jak technicky slo&itá. Jsou to vlastn$ 
velmi primitivní p'ístroje, které vznikají v DIY (Do It Yourself / 
Ud$lej si sám), low-tech „garage“ stylu. Tak&e technická stránka 
u nich nehraje dominantní roli, první je socha jako taková 
a zá&itek z ní. Nedávno jsem se zasmál nad jedním záznamem: 
tu jedenáctimetrovou palmu Homegrown jsem sva'oval tady na 
podlaze v kuchyni, proto&e jsem zrovna nem$l kde jinde to ud$lat. 
To dokonale ilustruje mn$ dostupné technologie a prost'edky 
– vyrábí% palmu ve Vr%ovicích v pátém pat'e !in&áku na dvou 
!tvere!ních metrech u sporáku.

V návaznosti jsi vytvo'il také vertikálu Do It 
Yourself – After Brâncu/i.

To je jak#si remix Brâncu/iho Nekone!ného sloupu. Nikdy jsem 
ho nevid$l ve skute!nosti, i tak m$ fascinuje jeho totemická 
síla. Mám zalíbení v jak#chkoli tenk#ch vertikálách, které 
sm$'ují k zemskému jádru. H"l, sloup, strom, cokoli má v sob$ 
skrytou magickou sílu. V tomto p'ípad$ jsem cht$l parafrázovat 
metafyzickou vertikálu nekone!ného sloupu, a pou&il jsem k tomu 
pytle s cementem, které jsem naskládal na sebe do v#%ky. Zásadní 
je, &e tato vertikála je jaksi nepovedená, provizorní „one man 
totem“, má% pocit, &e musí ka&dou chvíli zkolabovat, a tím práv$ 
vytvá'í kolem sebe jin# druh nervozity, o kter# mi práv$ %lo.
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Také dal%í sochy 
z amsterodamského období 
vznikaly skládáním podobn$ jako 
Homegrown nebo Do It Yourself 
– after Brâncu/i. Tvoje produkce 
kolem roku 2003 a 2004, kdy 
jsi hledal nové cesty, je ve své 
rozmanitosti dost homogenní, na 
jednu stranu je tu stále elekt'ina, 
technika, jako je tomu t'eba 
v p'ípad$ mluvící nákupní ta%ky 
Je mi z toho v%eho nanic, souboru 
In natura – Coitus bizzarus, a na 
druhé stran$ jsou tu elementární, 
ready-madové sestavy z p'edm$t" 
b$&né spot'eby, které implikují 
problém konzumu.

V té dob$ jsem trochu revidoval metody. U& jsem 
necht$l ztvár(ovat fikci, kterou potom infiltruje% do 
systému jako u Spot'ebi!", kdy jsem vyrobil cosi, 
co vypadá sice jako domácí spot'ebi!, ale vlastn$ 
jím není. V$dom$ jsem p'e%el k u& vyroben#m 
produkt"m jako k plnohodnotnému a dostate!n$ 
inspirativnímu materiálu. Nov#m dobrodru&stvím 
se pro m$ stávají materiály jako okurka, brambory, 
plechovka od piva, fanty, vysava!, vrta!ka, b$&ka'ská 
h"l a tak podobn$.

Krom$ p'edm$t" konzumu jsou 
tu rozli!né nástroje a p'edm$ty 
transponované do jiného kontextu, 
konkrétn$ St'et zájm" a dal%í. 
Hokejka, hráb$, zásuvka. Tvé 
strategie se také místy stávají 
mnohem minimalisti!t$j%í, je tomu 
tak také v projektu Make Work Not 
Sport.

Samoz'ejm$, pohybem v normálu jako ka&d# jin# 
pozorovatel nacházím látku, kterou se sna&ím 
parafrázovat, parodovat a komentovat. N$kdy je ov%em 
realita tak uhran!iv$ dokonalá, &e ji um$ní nemá %anci 
dohnat. Je to n$kdy a& frustrující. Obsahy si !asto pak 
samy vlezou do forem, které na první pohled nesk#tají 
&ádn# zvlá%tní um$leck# potenciál. Za!alo pro m$ b#t 
socha'sky zajímavé prom$(ovat zaveden# kontext 
vnímání konkrétních p'edm$t". Ná'adí (Make Work 
Not Sport) jsem vid$l v zahrádká'ské kolonii. IKEA 
ta%ku plnou masa v tramvaji. N$kdy je realita mnohem 
dota&en$j%í ne& sv$t um$ní. Stále m$ fascinuje, kdy& 
se v realit$ objevují absurdity, které nemají ambici b#t 
um$leckou v#pov$dí, ale p'itom ji v sob$ mají. Zále&í 
jenom na pozorovateli, aby ji byl schopen na!íst, um$lec 
u& tu mo&ná ani nemá co zprost'edkovávat.

A co n$kolik variant soch Fatal Egoist, 
vycházejících z bicyklu, také citují realitu? 
Nebo jak se k realit$ vztahuje t'eba terénní 
ko!árek Bad Innovation in the Name of 
Protection?

Ano, i za tímhle dílem stojí realita, mocná to !arod$jka. Jde 
o reáln# model kola Egoist firmy Author. Co& je samo o sob$ tak 
bizarní, &e m$ to zcela uhranulo. Kolo jako dopravní prost'edek 
mám moc rád, cht$l jsem jeho funkci totáln$ znegovat za u&ití 
minimalistického zásahu. Potom u& kolo p'estává b#t kolem. 
Zajímá m$ konstrukce a kompozice, jde mi spí% o socha'skou 
kvalitu, nikoli o moment p'ekvapení ve ve'ejném prostoru. Bad 
Innovation in the Name of Protection se má k realit$ podobn$ 
jako Spot'ebi!e, tvá'í se jako n$co, co by mo&ná ve sv$t$ reality 
mohlo i existovat. Celkem m$ to nakonec vyd$silo. Rozpaky, 
které se mne zmocnily, byly mo&ná na míst$, ale pak mi 
samotnému do%lo, &e je to metafora. Metafora, která má ale 
velmi blízko k realit$, a to je na tom práv$ to d$sivé.

V této souvislosti bychom se m$li ohlédnout 
za emblematick#mi Spot'ebi!i, kter#ch 
vzniklo celkem dvacet %est. D"sledné 
citování reality v roce 1997 za!alo, 
soust'e*me se na jejich um$leckou 
hodnotu, modely Ultran, Primasan, 
Standart fiktivní firmy Utitool jsou tém$' 
poetickou h'í!kou, ale velmi p'iléhavou a& 
pravd$podobnou.

To byl dal%í pokus jak infiltrovat s um$ním do sv$ta 
„normálu“ za pou&ití mimikry vn$j%ích znak" spot'eby. 
P'itahovalo m$, jak se decentn$ velnout do sv$ta 
mainstreamu a pr"myslu a obchodu. ,lo mi hlavn$ 
o srovnávání hodnot. Kdy& jsem je vyráb$l, po!ítal jsem si 
hodiny p'i minimální hodinové sazb$. Byl to !asov$ docela 
náro!n# projekt. Musel jsem ru!n$ vyrobit dvacet %est 
domácích spot'ebi!". A název firmy Utitool na obalech je 
docela dobrej název pro nadnárodní korporaci, ne?

Byl jsi d"sledn#. Organické tvary 
tehdy fr!ely, na v%echno jsi myslel, ve 
vypracovaném obalu je i odkladná de!ka, 
která jim rafinovan$ dodává feti%istick#, 
rituální a& devo!ní rozm$r, ale je%t$ víc 
podtrhuje jejich neu&ite!nost, absenci 
smysluplné funkce.

Sna&il jsem se o n$co mezi Arpem a Philipsem. Bylo celkem 
%est r"zn#ch typ", které jsem r"zn$ namno&il. Uvnit' byl 
!asova! a vibra!ní motory z dámsk#ch vibrátor", tak&e se to 
ob!as za!alo tak mysticky chv$t a p'edstírat jakousi alespo( 
ezoterickou funkci. Nejzábavn$j%í bylo p'emlouvat prodejce, 
aby je vystavili, a vysv$tlovat jim, o co jde. Nakonec si je asi 
do p$ti prodejen vzali a dali je za v#lohu nebo do regálu.



Prot$j%kem soch vyu&ívajících princip 
ready-mades jsou také plo%né kolá&ovité, 
reliéfní práce v plo%e. Stejn$ tak tvoje 
materiálové, expresivní sochy korespondují 
s dvourozm$rn#mi kompozicemi plastick#ch, 
barevn#ch skvrn. Vnímá% to jako ur!it# dopln$k 
t'írozm$rn#ch prací nebo vychází% primárn$ 
z principu kresby? Je pro tebe n$jak d"le&ité, 
&e jde o záv$sné obrazy?

Práce v plo%e m$ stra%n$ baví ve své bezprost'ednosti. Magie 
okam&iku. U soch se tato okam&itost v procesu realizace snadno 
rozm$lní. Je to úpln$ jiná disciplína. V&dycky jsem si kreslil, 
kresby jsou pro m$ velmi osobním prost'edkem, a proto jim 
p'ikládám velkou d"le&itost, a!koli si m$ lidé s t$mito médii moc 
nespojují a mají m$ zafixovaného jako socha'e. O problematiku 
malby, napnutého plátna mi nejde. Jde mi spí% o to, &e na plo%e 
pom$rn$ mal#ch rozm$r" se mohou odehrávat v$ci, které médium 
sochy neumo&(uje.

Hodn$ tv#ch prací vzniklo jako akce ve 
ve'ejném prostoru. M$sto a jeho prostor se 
stejn$ jako celá spole!nost m$ní, myslí%, &e 
se m$ní i um$lecké strategie, jak s ním ú!inn$ 
zacházet? Konkrétn$ u tebe, zm$nilo se n$co 
v tvém pohledu na ve'ejn# prostor od dob, kdy 
jsi poprvé vy%el s Toem na procházku?

M$sto se m$ní po povrchu, sociologicky a architektonicky. Ale 
povaha ve'ejného prostoru z"stává konstantn$ stejná. Po'ád je to 
ta stejná ulice, ve své p'irozenosti, jalovosti i spontánnosti. Moje 
aktivity ve ve'ejném prostoru pravd$podobn$ pramení z n$jaké 
mojí vnit'ní nervozity, která se st'ídav$ vyno'uje a zano'uje, 
z nervozity nad neschopností um$ní p'esahovat sv"j rámec 
a z uzavírání se do toho sebepo&írajícího komunitního a galerijního 
sv$ta. Proto tutam vystrkuju r"&ky z galerijních prostor. V%echno 
pro m$ za!alo Toem, kter# je pro m$ nadále d"le&it#m pr"vodcem 
a elementem. No, u& spolu moc ven nechodíme, to je pravda. Ale 
mo&ná ho je%t$ za!nu ven!it, a& bude víc !asu.

Plumba' „chodí z místa na místo a !eká“. Jde 
tu o hodn$ existenciální polohu, kterou jsem 
chápala jako jakési odcizení uvnit' velkom$sta. 
Kdo je Plumba'? Z hlediska principu hrdiny má 
i své romantické rysy. Jaká je jeho mise?

Plumba' zt$les(uje fiktivní postavu se strachem z vn$j%ího sv$ta 
a pot'eby se p'ed ním ukr#t a pohrou&it se do svého vesmíru. Kdy& 
ho sleduje% na videu, tak vidí%, &e není &ádnej superhrdina, je 
k'ehou!kej, zranitelnej, práv$ proto má skafandr, kter# mu pohyb 
sice dost znesnad(uje, ale zárove( ho chrání p'ed vn$j%ím sv$tem. 
Olovo je úchvatná materie se v%ím, co chemicky a fyzikáln$ sk#tá. 
Pou&ívá se v bateriích jako nositel energie, i zlato z n$j cht$li 
vymoci, nemluv$ o pou&ití v munici. A ta jeho tíha – kdy& nalije% 
olovo do k#ble, tak ho neuzvedne%, ta kumulace gravitace je 
uhran!ivá. Postavil jsem Plumba'ovi úkryt, kter# ho ochrání, ale 
zárove( ho ni!í a rozkládá. Olovo je jedovaté, ale je%t$ donedávna 

se skrze olov$né 
trubky rozvád$la 
voda. Je tam spí% n$co 
nadp'irozeného, nikdy 
se s ním nesetká%, ale 
jsou tady indicie, &e 
existuje. Má svou misi 
vnit'ního pohrou&ení, 
a nikoli tupé odolnosti 
v"!i vn$j%ím rys"m. +ije 
z vlastního rozhodnutí 
v klauzuli. Touha po 
klauzuli a pohrou&ení 
s kvalitní ochranou 
v"!i okolním vliv"m. 
Performance s tím spojená 
byla jednoduchá metoda, 
jak ukázat, &e ta fiktivní 
postava má nárok na 
existenci.

Pro ú!el v#stavy 
jsi ho musel 
te* Plumba'e 
celého znovu 
zrekonstruovat, jaké 
to bylo po patnácti 
letech? Kdesi se 
záhadn$ ztratil, a te* 
se hrdina vrací na 
scénu.

Je to tak, po záhadném zmizení 
nakonec prob$hla záhadná 
resurekce. Plumba' ale p'edtím 
nem$l samostojn# postaviteln# útulek. Existoval jen jako vnit'ní 
oplá%t$ní konkrétní místnosti. Tentokrát jsme mu postavili cel# 
domek, nebo spí% bunkr, co& jsem v&dycky cht$l. Jeho zmizení 
a následné zvovustvo'ení pova&uji spí% za pozitivní zá&itek, je to 
takov# návrat v !ase. Te* mi s tím pomáhali kamarádi, tak&e jsem 
ned$lal v%echno sám jako tehdy. Je zvlá%tní pocit si po patnácti 
letech p'ipomenout mentální v#chodisko, které t$ k tomu vedlo.

Havran (I See, I See, I See) je ambivalentní 
postava. Je sice také archetypem, kter# se 
zjevil, aby nám omlátil o hlavu koktejl slogan" 
a zautomatizovan#ch hesel. Ka&dodenní rozpor 
mezi dobrem a zlem servíruje prost'ednictvím 
odporujících si kli%é, na jednu stranu vyz#vá, 
abychom se vyka%lali na prachy, ale vzáp$tí 
nekompromisn$ p'ipomíná, &e za v%echno 
musíme platit.

Dop'edu to nebylo úpln$ promy%lené. K Havranovi vedla 
pom$rn$ zdlouhavá cesta, p"vodn$ jsem zam#%lel ud$lat malého 
chlapíka, jak sedí na v$tvi a komentuje stav sv$ta. A!koli u& 
jsem to m$l rozd$lan#, p'estal jsem s tím. Bylo to v dob$, kdy 
jsem p'ed$lával Mluvi!e, a d$lal I Am Sick of It All, v%echno 



to mluvilo a p'i%lo mi to najednou na jedno „brdo“. Pot'eboval 
jsem opustit rutinu mluvících soch. Asi sedm let to n$kde le&elo, 
a pak p'i%el impulz propojit havrana s t$lem !lov$ka, a stal 
se z n$j havran, !ernokn$&ník, transcendentální prorok ve v%í 
jeho kulturn$ historické v#znamovosti. P"vodn$ jsem cht$l 
namluvit úpln$ elementární jednoduchá slovní spojení, která by 
teoreticky zvládl t'eba %ikovn# papou%ek. Nap'íklad: „Just do it! 
Lets make things better!“ a tak podobn$. Takové ty nadnárodní, 
notoricky známé reklamní slogany, které jsou striktn$ banální, 
av%ak vytr&eny ze svého kontextu a& metafyzické. Jeho 'e!i jsou 
nakonec lehce pest'ej%í, mo&ná by se to od n$j dostate!n$ vysp$l# 
papou%ek umíst$n# ve stejné místnosti mohl nau!it. Ale je to asi 
%estnáctiminutov# monolog, tak nevím, jestli by to zvládl.

Mluvili jsme tu hodn$ o materiálu a o principu 
postavy. Te* jsi na nové cest$. V poslední 
dob$ vznikají sn$huláci, stojící koberce a jiní 
dojemní hrdinové nového st'ihu z okruhu 
materiál" jako jsou obno%ené kusy oble!ení, 
l"&kovin a vyslou&il#ch bytov#ch textilí. Je to, 
&e jsou tak 'íkajíc na vyhození, sou!ástí tvého 
konceptu?

Ano, te* jsem si ke své radosti na%el nové metody. Za!alo m$ 
bavit vytvá'et sochy instantn$ a spontánn$. Dostat fatalitu do 
banality. Kdy& d$lá% t'eba Revolution, tak musí% mít v%echno 
p'edem promy%lené, ale b$hem práce na n$m u& se spontaneita 
vytrácí. Je to jednoduché, m$ te* prost$ baví vzít ten koberec od 
babi!ky, postavit ho, spoléhat na jeho pam$), na jeho estetické 
kvality a nechat ho hrát a ned$lat kolem toho n$jaké slo&ité 
%arády, chci udr&et banalitu celé v$ci, ale sou!asn$ ji chápat v její 
symbolice.

Musíme se zastavit nad Revolution, poprvé 
vystavené na Prague biennale v roce 2005. 
Postava, která bije hlavou do zdi. Je d"le&ité, 
&e se jedná o individuum? Tato práce je vlastn$ 
ojedin$lá tím, &e jejím tématem je d$jinn# 
princip. Jak vnímá% její obsah a kontext, 
v n$m& se vystaví a pota&mo její recepci, kdy& ji 
vystaví% v .echách a v Americe?

Tenhle mládenec je principiální troublemaker. Kdy& jsem ho 
d$lal, nem$l jsem tu%ení, &e bude v&dy tak okupovat prostor, 
v n$m& se ocitne. Opravdu se velmi nehodí na kolektivní v#stavy, 
na za!átku je pom$rn$ oblíben, ale záhy ho v"kol vystavující 
um$lci i zam$stnanci institucí za!nou nesná%et. V#chodiskem 
byl obecn# pocit marnosti revoluce, proto se tak jmenuje, po'ád 
se tu romanticky hovo'í o zm$nách a revolucích, ale vlastn$ se 
nic ned$je. Po'ád zápasíme se zdí, kterou máme ka&d# p'ed 
sebou. A! se jedná o !asto brutální zásah, nikdy se nepoda'ilo, 
&e by n$kdo zni!il celou stavbu nebo celou ze*, do které mlátí. 
Je to marnost. Vznikl v návaznosti na Mluvi!e, ale je to ur!it$ 
spí% zmen%en# !lov$k, rozhodn$ ne dít$. Nevidí% mu do tvá'e. 
V New Yorku m$l b#t v rámci jedné v#stavy na Rockefeller Plaza. 
Skv$lá to adresa pro „Prevíta“, jak mu n$kdy 'íkám. Cht$l jsem, 
tajn$ jsem v$'il, &e se poda'í ho nainstalovat p'ipevn$ného p'ímo 
k pat$ monstrózního Rockeffeler mrakodrapu. Moc jsem se 
t$%il, jak ho zasadím p'ímo do st'edu newyorsk#ho mumraje, do 
kontextu drahé !tvrti a kumulace kapitálu. Organizáto'i se ale 
báli, &e rozbije dla&dice, tak&e z toho nakonec se%lo. Stál tedy 
v sádrokartonové krabici, která vlastn$ fungovala jako ozvu!ná 
deska. Celé to pak vydávalo pom$rn$ intenzivní a nesnesiteln# 
hluk. Ilustruje to jedna anekdota. Volali mi organizáto'i, &e se 
n$jaká &ena slo&ila poté, co instalaci vid$la, musela ji odvézt 
sanitka, a &e se musíme p'ipravit na mo&né pr"tahy. Pak jsem 
se ale ke své úlev$ dozv$d$l, &e ta dáma byla pravd$podobn$ 
sjetá, tak&e nede%ifrovala metaforu a podlehla dojmu, &e se 
jedná o skute!né dít$, které mlátí hlavou do zdi, a nikdo s tím 
nic ned$lá. Tahle historka myslím dob'e dokládá intenzitu 
Revolution. On je fakt nesnesitelnej.

Tvoje aktivity v !eském um$leckém provozu 
byly a stále jsou velmi rozmanité – p"sobení 
v Jednotce, zalo&ení Univerzálního prostoru 
NoD, ka&doro!ní spolupráce s festivalem  
4 + 4 dny v pohybu, Pra&ské quadriennale. 
I tady je vid$t, jak tíhne% k takov#m iniciativám, 
které nejsou ukotveny v limitech galerie, nebo 
limitech jedné disciplíny.
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Baví m$ pestrost disciplín. Jde o to, kde se rozhodne% nechat svoji 
energii. Je celkem zdrav# nezab#vat se jen vlastní imaginací, ale 
poskytnout hybnost i jin#m zále&itostem ne& vlastní tvorb$.

Jak se dívá% na kapitolu Skryté tv"r!í jednotky 
po letech? Vnímá% akce ve ve'ejném prostoru, 
které jste tenkrát v rámci skupiny realizovali 
jako n$co, co je od tvé samostatné práce 
odd$lené?

Jednotka pro m$ znamenala hodn$. Bylo to takové období 
kolektivní tvorby a v#zkumu. Ta synergie p'i kolektivní práci 
je magická. Na druhou stranu práce v kolektivu je n$!ím 
komplikovan$j%í, ne& kdy& solitérn$ tvo'í%, proto&e sám neztrácí% 
energii vysv$tlováním, organizováním a p'esv$d!ováním 
ostatních. V ur!itém momentu jsme toho u& v%ichni asi m$li dost 
a orientovali se ka&d# sv#m vlastním sm$rem. No a já se od té 
doby rozhodl souvisleji prozkoumávat mo&nosti sochy a objektu.

Jako um$lec jsi !asto spojován se 
spole!ensk#mi tématy. Pro skupinové 
v#stavy, které jsi byl kurátorem 
a spolukurátorem, nap'íklad pro Hrub# 
domácí produkt, jsi vybral práce um$lc" 
s r"znou sociální anga&ovaností, od 
komentá'" a& po subverzi. Ovliv(uje t$ 
konfrontace s jin#mi um$lci nebo práce 
jin#ch um$lc"?

Samoz'ejm$ m$ baví pozorovat, !ím se kdo a jak zab#vá. 
.eská lokální scéna je sama o sob$ dost pestrá a 'ekl 
bych, &e je vlastn$ dost kvalitní. A!koli se tu neustále na 
n$co remcá, vznikají celkem povedené v$ci.

.asto ses nechával sly%et, jak je 
pro tebe d"le&it# názor laik" 
na tvoji práci. Je to vlastn$ 
taková zkou%ka, jestli je 
um$ní schopné mluvit 
samo za sebe.

Na tom se nic nezm$nilo. V&dy je 
dobré, kdy& um$ní vystr!í r"&ky ze svého 
komunitního bezpe!í. Kdy& zarezonuje jinde 
a s n$k#m, kdo není zasv$cen# do v%ech t$ch 
souvislostí. To je, o! se tu spousta lidí taky sna&í. 
Ne ka&dé um$ní se obejde bez interpretace a návodu 
nebo studia. Já spí% ale fandím tomu um$ní, které se obejde 
bez v#kladu, bez literární podpory, proto&e rezonuje tak, aby samo 
spou%t$lo lidem mozek. Pak p'idávají svoji imaginaci a interpretují 
u& sami. A je navíc ú&asn# poslouchat, kam a& se tv"j p"vodní 
zám$r m"&e dostat.

Od procesu vzniku uva&uje% i o divákovi, kter# 
stojí na konci, p'edstavuje% si práci v její 
koncové fázi? Jak ji vystavit?

Mám rád sochy, které si udr&í svou prvotní spontaneitu. M$ na 
so%e asi nejvíc baví cel# její p'íb$h. Od samotného za!átku, kdy se 
k sob$ t'eba p'ilo&í jen n$jaké p'edm$ty. B$hem procesu vzniká 
mnoho jedine!n#ch situací. A potom p'i neustálém p'emis)ování, 
st$hování, rozebírání, upravování. Vychutnávám si to, je to ale 
n$co, co se t$&ko vystavuje. V#stava toti& skoro nikdy nem"&e 
b#t bezprost'ední. Je to stylizace. Maximáln$ pak stylizace 
bezprost'ednosti. Sochu si samoz'ejm$ p'edstavuje% hotovou 
u& b$hem práce. N$kdy dopadne tém$' stejn$ jako p'i prvotních 
p'edstavách, n$kdy to ulítne trochu jinam. Dokon!ení je jakási 
hybernace. Moment zavr%ení r"stu. A divák? Na toho by se nem$ly 
brát p'íli% velké ohledy.


