
Projekt se uskutečnil během mého pobytu v německém Bremerhavenu. Ve „volnočasovém“ zařízení 
nazvaném Phänomenta (je zde možnost hapticky i opticky si vyzkoušet účinky různých fyzikálních 
zákonů apod.) jsem objevil jednoduchý přístroj – zavěšená pohybující se deska, u ní staticky v držáku 
stabilně upevněný fix. Uvedením desky do pohybu kresli fix na podložený papír čáru odpovídající 
pohybu desky.

Vzniklá kresba (závisející na síle a udaném směru pohybu desky) je jakýmsi záznamem-portrétem 
osoby a okamžiku Během 40 dnů se projektu zúčastnilo více jak 300 lidí všech věkových kategorií od 
2 do 76 let. 

Důvodů, proč jsem projekt uskutečnil je pro mne více:
- když jsem před lety ve stejném městě oslovil 100 lidí, aby mi nakreslili na papír velikosti 

5x6cm nějakou kresbu, jen velmi málo z nich nakreslilo „volně pojatou“ formu. Ve valné 
většině se jednalo o od dětství nacvičené a různě odkoukané vzorce. Dalším projektem, který 
jsem zde v minulosti rozvinul byly sesbírané mimovolné kresby od lidí a jejich mnohonásobné 
zvětšení. (To vše mne vedlo k nabídnutí této další alternativy).

                                                                                                                                                            
- uvedený přístroj dovoluje v zásadě dvě možnosti:

- při minimálním zasahování pracuje velmi pravidelně buď sféricky nebo přímočaře, podle
  gravitačního zákona 
- v případě že chceme pohybující se deskou nakreslit nějaký konkrétní obraz, nelze při  
  tom využít již ovládnutou motoriku ruky a tím se nacvičené vzory a vzorce eliminují na  
  minimum. 

Za stejných „vstupních podmínek“ - tedy eliminovat vše „rukodělné“ co jsem se v kresbě až dosud  
naučil, jsem pracoval také - tedy začít  víceméně od nuly a naopak podřídit vše tomu co přístroj 
nabízí. Paralelně jsem měl po celou dobu na paměti obdob, (40 dnů, do velikonočního pondělí), do 
kterého byl projekt vsazen. 
Vzniklo tak několik cyklů:

- 40 okamžiků - každý den obdobný  „portrét“ jako od účastníků projektu 
- ilustrace ke knize A. de Mella  Wie ein Fisch im Wasser  (V angl. originálu  Call to Love)
-     Odvíjení


