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Cvičení s kruhy

Dosud jsem se slovní komunikaci přesněji „vysvětlování“ svých akcí a výstav zcela záměrně spíš
vyhýbal. Protože vždy považuji za lepší nenabízet návody. Je pro každého přínosnější, když hledá
a nalézá své vlastní odpovědi na to s čím se setkává, co jej osloví nebo se jej nějakým způsobem
dotýká. Každý je něčím jedinečný, má své osobní zkušenosti, své vnímání, skrze které k němu tyto
vjemy přichází. Vysvětlení, objasňování, návody „jak rozumět“předkládané práci, nabízí už
„hotový“ pohled a když to řekne „sám autor,“ tak je vymalováno. Ale i autor často obsah svého díla
teprve dohledává a také v tom je určité kouzlo tvorby, které známe v různých podobách. A tady
vnímám prostor pro komunikaci. Protože často právě onen soubor vnímání stejné věci různými
lidmi vytváří pestrost vjemů a skládá určitý obraz.

Obrazy vznikaly převážně na točně umístěné uprostřed obrazu, jako výsledek akcí na veřejnosti,
ale také v soukromí v atelieru nebo v přírodě nebo také jako záznamy práce v otáčecích dveřích.
Mnohé akce zůstaly nezaznamenány a byly provedeny pouze z niterné nutnosti.

Resume

Konání „hrdinských činů“ vnímám převážně jako zcela nenápadné a nežádající si žádnou publicitu.
Aby člověk k takovému nastavení opravdu vnitřně dospěl, si obvykle znamená předchozí ponoření
se do sebe, které se asi neobejde bez přímé konfrontace se vším co nás determinuje.

Cvičení s kruhy jsou mimo jiné utkáním se s těmito obsahy, konfrontací se sebou samým i
vztahováním se k tomu co nás přesahuje. Jsou také symbolem proměny Země, která už nečeká
zda se přizpůsobíme. Máme jen jedinou možnost- jít s tím procesem. Kruhy jsou
zároveň doutnákem, naakumulovanou energií, nakopnutím k pochopení. (Něco jako přechod od já
k Nic). Jsou obrazem, mým osobním spouštěcím mechanismem přechodu přes poušť nevidění,
území nikoho.
Nakonec dávat do placu sám sebe mi přijde jako to nejpoctivější co mohu nabídnout zvlášť, jestliže
tím někomu ozrcadlím jeho vlastní obraz. Dlouho jsem řešil, zda vůbec mohu Kruhy lidem ukázat
Ale je v nich myslím něco co v sobě nese zároveň i katarzi, která dává té cestě do hlubin čitelný
smysl. Jestli se podaří někomu vyhmátnout a zvědomit tenhle přetavující aspekt pak celý ten
cyklus pro mne začíná mít dvojnásobný význam. Tuším že jsem to celé doopravdy prošel a musel
nějak zachytit i proto, abych vyjádřil co "hledajícího" může potkat na cestě, jestliže se nechá
strhnout stranou v rozhodující okamžiky a silně se podezírám, že jsem to i předem věděl. Nevidím
důvod prezentovat skoky do prázdna, ale smysl prázdnoty když si troufnem do ní skočit. Často
jsem se v minulosti zabýval také tématem zdánlivě marného počínání, a přitom si byl dobře
vědom potenciálu skrytého pravě v tom pocitu "zbytečnosti". Také ale cítím, že tato etapa v mé
tvorbě končí. Kruhy je mé rozloučení od lože i stolu s tématy, které podávají zprávu o tom že cesta
napříč sebou samým má svá úskalí…



---

Jsou „kruhy“ výzvou, osobní výpovědí o ztrátě jistot, nebo jejich hledání tam, kde zůstávají utajeny,
o něčem co tu bylo a ztrácí platnost? O hledání východiska, cesty, sebereflexe, o koloběhu života?
Po každé performanci jsem si říkal, že tahle byla poslední. A nakonec mě to nepustilo celých sedm
let. Zalézt do aťasu nebo do přírody a tam si obkreslovat mraky nebo kameny a jsem ten
nejspokojenější člověk. Nějak to celé zdevalvovat a začít úplně znova, třeba jako holič nebo
květinářka. Udělám lidem pár pěkných sestřihů a jdu domů s prázdnou hlavou pln štěstí. Ale
nakonec si ten ranec stejně zas hodím přes rameno a jdu dělat co vím, že je zkrátka na mě. Nikdo
mě nenutí. Můžu klidně vybírat popelnice, hřát se v tramvaji od konečné na konečnou a neplatit
jízdné. Ale tolik odvahy jsem ještě nenašel. Kolikrát na mne dolehl pocit nesmyslnosti svého
počínání. Ať už jsem recykloval svá díla, pobíhal v otáčecích dveřích nebo skotačil na točně proti
obezitě. Možná posloužím k pohlédnutí na sebe sama s odstupem. Když sletíte do bláta a párkrát
se v něm otočíte, kdo uvěří že uvnitř jste stejně čistí, jako ten kdo nad vámi ohrnuje? Jen jste
sebou flákli v nesprávnou chvilku, když se zrovna díval. Ale to koneckonců znal už dobrák Charlie.
Ohrnujem nos nad bezdomovci a jak blízko jsme jim sami…To je jedno jestli nám to dává sežrat
milenka, chlast, umění nebo nějaký jiný fanatismus. Vymlouvání se na cokoliv je bláhové. Ten
cyklus jsem si nevymyslel on použil mě a já to dovolil. Jsem rád že tuhle práci mám za sebou. Co
jsem se v dětství nasmál, když v pohádkách nosili světlo v košíku do tmavé místnosti se
zabouchnutými okenicemi. Jenže ono záleží na každém. Rozrazit okenice. Někdo to má přes šití
dobrých bot, jiný přes vaření dobrého jídla, někdo maluje. Žádný není vyvázán. Je čas pohlédnout
dopředu skrze pásku zastírající výhled…


