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Během rezidenčního pobytu v Egon Schiele Art Centrum jsem se věnoval koncepci projektu Inter Solaris a rea-
lizace Site-specif instalce Moon Transmission

Inter Solaris

Jedná se o koncepci mé diplomové práce kterou budu prezentovat v Akademii výtvarných umění v Praze za 
školní rok 2018/2019

Inter Solaris představuje kinetický mechanismus který za pomoci slunečního záření transformuje objekty v jeho 
okolí. Inter Solaris pracuje v průběhu jednodenních cyklů během kterých působí koncentrovaným slunečním 
světlem na dané médium. Medium je umístěné v rotační hřídeli která se cyklicky otáčí a tím vystavuje různé části 
transformovaného média koncentrovanému slunečnímu světlu. Kontinuální působení slunečního světla medium 
transformuje. Celý kinetický mechanismu pracuje v závislosti na solární aktivitě slunce, to mám vliv na průběh 
transformace daných objektů. Aktivita slunce se tak odráží v různé transformace jednotlivých objektů. V takto 
přetvořených objektech pak divák bude moci zpětně pozorovat průběh sluneční aktivity. Pro dosažení takového 
efektu, jsou v projektu použité netradiční technické principy jako magnetická ložiska, laserem řezaná konstrukce 
nebo velkoformátová fresnelova čočka. Projekt Inter Solaris dále odráží témata jako jsou přírodní cykly, percepce 
času nebo otisk místa.

Moon Transmission

Jedná se o site specifik instalaci která  navazuje na svoji předchozí prezentaci v exteriéru, kde její podstatou bylo 
snímání světelnosti a pozice Měsíce vůči Zemi při úplňku a následná transformace těchto jevů pomocí světelné-
ho analogového projektoru. Výstupem se tak stala specifická audiovizuální instalace.
Jedním z témat, která se v instalaci objevují, je reflexe přírodních cyklů, ovlivněných vztahem Měsíce vůči 
Zemi. Měsíční koloběh který během své cesty prošel názorovou evolucí, od spirituálního po pragmaticky experi-
mentem ověřený vhled společnosti. Nám umožnil pohlížet na vztah měsíce vůči zemi, jako na názorový vzorec, 
který od jeho počátku akceleruje dále do budoucnosti. A který se v historii otiskl jako jeden z milníků vnímání 
času nebo pozorování gravitačních energií spojených s úplňkem. Ovšem myšlenkové zrychlení nezužuje okruh 
témat jako hrod kopí směřující k jednomu cíli, ba naopak názorový stream nabízí rozvětvující škálu pohledů na 
tento jev kterému jsme vystaveni.
Pro lepší porozumění jakou roli hraje instalace v kontextu výtvarného umění. Je třeba nahlédnout do palety 
provázanosti nepřímých vlivů s tím spojených. Tento satelit který může kdokoli a odkudkoli na zemi sledovat. 
Je promítnut ve všech kulturních (etnických) vrstvách. Navázanost na člověka která je patrná i v elementárním 
vnímání dne a noci. Nebo začlenění v kontextu náboženství. Instalace však nemá za cíl detailně rozkrývat sociál-
ně kulturní horizonty spojené s tímto jevem. Nýbrž upozornit na jejich propojenost a zprostředkování syrového 
spojení s měsícem v jeho nejjasnější úplňkové formě. Z měsíce se pak stává uzel od kterého jsou vedeny nitky 
souvislostí. Zrcadlo instalace nám pak usnadní virtuální propojení a zhmotnění abstraktních rovin. Individualit 
diváka zde představuje mnohost názorového streamu který se dynamicky mění podle počtu uživatelů.
Hlavní myšlenkový uzel reprezentován měsíčním kotoučem je v instalaci převeden do škály zvukových frekvencí, 
které rozechvívají membránu uvnitř projektoru. V membráně je uložen extrakt z půdy v místě, kde se instalace 
právě nachází, což v symbolické rovině propojuje umístění instalace a snímaný měsíc. K finální synchronizaci 
místa projekce a Měsíce dochází, když zvukový signál dorazí do prosvícené membrány a rozvibruje médium na ní. 
Veškerý děj který se odehrává v projektoru je zobrazen na projekční ploše, umístěné pod projektorem.  Projekční 
plocha je nalazená na stejnou vibrační škálu jako membrána v projektoru. Tím je i vedená pomyslná komunikace 
mezi membránou a projekční plochou v instalaci. Tyto vibrace které procházející skrze diváky a vizuální stopa 
projekce, umožňuje zaostřit na moment který nám jindy může přijít všední nebo natolik abstraktní že splývají s 
naší realitou. Instalace tím nabízí náhled na trojúhelníkovou vazbu měsíce, země a člověka.

Měsíční projekci jsem uskutečnil ve spolupráci s ukradnou galerii v prostorách bývalé prádelny.












