
Citelně se mi zhoršil zrak. Nutilo mne to k zamýšlení se nad tím,
co skutečně lze očima spatřit a co chci vlastně prohlédnout.
Tolik lidí má dnes tento problém.
Jednoduché řešení - nasadit si brýle. Ale je tu nějaký důvod nějaká hlubší příčina,
proč se tak děje. Je korekce důsledků - užití býlí - bez vnímání, pochopení skutečných
příčin, správné řešení?

Možná sama příroda mi napovídá abych se podíval na vše - tedy i na sebe jinak. V
průběhu několika let tak vznikla řada kruhů - v atelieru, v přírodě, na veřejnosti, jako
akce samotné nebo jako výsledný záznam těchto akcí. Kruh jako prvek omezující,
sjednocující, magický, osvobozující… Vlastně jsem nenašel nic lepšího, jak se s tím
vypořádat a „ tělem i duší“ se setkat s obsahy, které mi zůstávaly zastřeny. Současně
doslova „hmatatelně“ hledat svoji cestu skrze to, co se odehrává a snad tím i
nabídnout něco prostřednictvím toho co se uskutečnilo.



Nejít ani ne stát,

Ubírat se ne však kráčet,

Pokračovat ne však někam,

Splynout ne však v čase,

Nestarat se,

Být.



Vyběhl jsem do polí. Večer se snášel na zem a já běžel a běžel,
v kruzích stále dokola po strništi

Hroudy oranice, Zem, Nebe, Dlaně, Obličej, Tělo, Duše
od hlíny.

Sám.

Nevím kdy to skončilo.



Upoutaly mne zadní strany některých kartonů-kruhů, které vznikly v průběhu akcí,
Objevují se na nich jen výraznější stopy záznamu procesu .Tam kde se ruka na
okamžik zastavila nebo bylo použito více barvy apod. Obraz je mnohem subtilnější a
dává zaznít mnohému co přední strana nenabízí. Jako bych se díval zdola na
hladinu vody nebo se vznesl někam nad krajinu nad místo a pohnutky, které vedly
ruku.

Vidět jen Líc
znamená vidět jen méně zřetelnou část pravdy.

Inverzní obraz je mi obrazem vyrovnávání všeho konání. Něco jako mínus a mínus
dává plus. Vše co by se mohlo nazývat záporným tak dostává opačné znaménko a já
mohu jen v úžasu pozorovat co se přihodilo.

Když si uvědomuji současně probíhající proměny Země, vlastně jsem zviditelnil i
tento proces. Ve smrti přežitého je vždy ukryta výzva.
Stojím před otázkou, zda vše ostatní ponechat stranou jako nepodstatné.



Sedím, točím se v kruzích,
skáču, křičím, zpívám, běhám dokola v otáčecích dveřích, tápu ve
tmě, vytloukám obilí.

Performance, představení pro druhé?
Možná.

Ale já se takhle vydávám,

p r o t o ž e n e u m í m j i n a k

a kolikrát jsem si podezřelý, že i tak to není doopravdy,
když jsem ten „umělec“ a zvlášť když to ještě někdo natáčí na
kameru. Dobře vím, jak mi je samotnému podezřelé umění, které je
tu pro u k a z o v á n í a tak unikám seč mohu této pasti
a jsem si vědom, že se mi to vůbec nemusí podařit.
Netoužím stát nahý před publikem, ale sám před sebou.



Musím vždy, když chci něco rozpoznat, vyprávět o tom, jít na samé dno bytí?



“Kdo jsi a co tu pohledáváš!?

Myslíš,
že máš před sebou slepce

a ty že vidíš všechno?

Vylez ven ze své ulity, postav
se vstříc slunci,
a přestaň donekonečna

jen obkreslovat svůj stín!”



Necítím se kompetentní mluvit o Bohu.

Ale mohu vyprávět o člověku, o sobě, o svém vnímání světa,

o tom co cítím, že nás všechny spojuje,

o pozornosti, o dívání se kolem sebe.

Protože jsme-li opravdu pozorní k tomu, co je okolo nás,

učíme se být pozorní také k tomu,

co lze nalézat uvnitř nás

co nás přesahuje, co nás povznáší.



Ať jsme nebo nejsme, je k nám promlouváno.



Tento záznam není film.
Tento záznam není art performance.
Tento záznam není malba.
Jen se cosi odehrálo

na stříbrné stuze zrcadlení.



Je zde jeden zásadní detail – nejsem slepý, mohu si posléze svoji práci
ověřit zrakem.

Tedy marná snaha?


