
Zpráva o průběhu rezidence, Egon Schiele Centrum, Český Krumlov, leden 2018

Celá posedlost začala loňskou zimu, kdy jsem se snažil skloubit posvátnost krytů východních ikon s
nejrozšířenějším produktem západu – s odpadkem. Nakonec jsem si uvědomil, že na druhé straně 
víček od chlastu a plíšků na hrdle těch lahví se nachází přesně onen odlesk posvátna kontaminovaný
smradem odpadku z kontejneru. 

Dobře tedy. Nalezl jsem kýžený vesmír. Vesmír plný hmoty čekající na tvarujícího ducha. 

Vnitřním úkolem před začátkem lednové rezidence mi bylo zvětšení měřítka a prohloubení 
komplexity formy – šlo o růst gesta. V jeho kvantitě i kvalitě. Obecným tématem se stává 
„imaginace materiálu“. Nejde tedy o to hmotě vtisknout nějakou apriorní představu anebo sen či 
koncept, nýbrž nechat mluvit samotnou hmotu, nacházet tvary, se kterými se přirozeně snoubí, 
kontexty, ve kterých se jí přirozeně daří. Slovem: autorskou obrazotvornost podřídit obrazotvornosti
hmoty.

Do těchto míst jsem se však dostal až ke konci rezidence. První obraz, který jsem začal dělat v 
Krumlově, je zcela v duchu klasické obrazotvorby. Byl nápad, tvar a dokonce i název: Torpeme 
Torpus. Vše se mi velice přesně – včetně názvu –  zdálo ve snu. Stačilo to jen při probuzení 
načrtnout, zapsat, pak zvětšit do dvoumetrové podoby. A z posvátně-odpadního materiálu spojit. Z 
výsledné asambláže jsem udělal i sprejovací šablonu – šlo mi o ověření tvaru, který mi přinesl sen.

Pilule imaginaci materiálu oslýchá méně. Asambláž vzniká jako jakýsi „slovník možností“ 
materiálu a oslava jeho nakupenosti. Jeden tvar materiálu – zahnutý, který pochází z víček – ve 
výsledné asambláži hraje vedle své přirozené zahnuté role i roli rovnou; rovný materiál – pochází z 
plíšků na krku lahví – kromě své rovné přirozenosti ukazuje i zahnutost. Přirozené podstaty dvou 
principů se tak prolínají: stejně jako se setkávají a přecházejí jedna v druhou plochy ztvárněné 
dvěma odlišnými typy hrubých materiálů.

Jelikož též nyní pracuji na svém novém filmu, kde chci – vedle dalšího – novodobými prostředky 
zinscenovat rituál Kwakiutlů, který se jmenuje Hamatsa, vytvářel jsem během rezidence také 
rekvizity a „kostýmy“ k této scéně: Ošatku na lidské maso, Masku zasvěcujícího šamana, čepici 
krutopřísného Ptákohlava, který střeží zmíněný rituál, a Náušnice, Z předchozí doby mám do této 
scény vytvořené ještě další čepice a další obrazy. Ještě mi schází ušít kostým pro zasvěcovaného. 

Mezitím, coby cvičení imaginace materiálu, jsem vytvořil Klín kalhotek: jde o lapidární 
prozkoumání barevnosti zahnutého kovového materiálu: od středu ke krajům se materiál zesvětluje, 
ze zlatosti stříbrní. Šňůrka kolem pasu je ze vzácné modré: je to jakýsi lapis lazuli chlastových 
plíškařů: víčka od Vincentky.

Vedle vizuálních kvalit popisovaného materiálu jsem v Krumlově objevil i jeho kvality zvukové. 
Každý druh jinak materiálu jinak zní: padání tisíců víček zní jako jez ve středu města Krumlova, 
padání tisíců rovných dílů zní jako nekonečná jízda po ledu na jedné brusli. Toto a další zvuky jsem
nahrál a čekají na zužitkování v mém filmu. 

Za zmínku jistě stojí též objev zvukových kvalit zlatavých kovových kloboučků hřbitovních svící 
umístěných v červených kalíšcích. Zjistil jsem, že jsou – přestože mají vizuálně vzájemně 
nerozlišitelný tvar – jinak naladěné. Z těchto kloboučků jsem vytvořil jakýsi kloboučkofon, který 
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jsem opatřil jedním stereomikrofonem, který je umístěn ve středu kloboučkové naladěné řady – 
levém a pravém konci jsou pak umístěny dva piezosnímače. Celá soustava tvoří jednoduchý 
čtyřstopý stereonástroj, na který lze zahrát třeba začátek Ódy na radost, celou píseň Kočka leze 
dírou či jiné skladby. Nahráno a čeká na své použití ve filmu.

Kvůli pracovním povinnostem jsem byl nucen se na dva dny vrátit zpět do Prahy, kde mi Bůh při 
uklízení doma nachystal krásný zázrak: seschlou chilli papričku. Pozoroval jsem její morfologii a 
nešla přehlédnout její souvislost s morfologií plíšků: vnějšek papričky tvořil jakési okrouhlé 
stlačení, její černě seschlý vnitřek pak ploché odlišení od dynamického vnějšku. Takto přesně 
chlastový materiál imaginuje. Tak jsem udělal Papričku.
  
Krom dalšího jsem napsal několik básní a zredigoval a napsal jiné texty. Měl jsem též přednášku na 
Střední umělecké škole sv. Anežky, navázal tam kontakt s pedagogy a studenty, kteří mi pomáhali 
se zpracováním materiálu. Navázal jsem též spolupráci s místními organizátory uměleckých akcí: o 
těchto prázdninách bude v Českém Krumlově hrát naše punkově divadelní skupina Theatre de la 
Liberté pouliční představení.

Chci zde tímto upřímně poděkovat za možnost v Krumlovském ateliéru strávit měsíc. Měsíc sice 
zkrácený o mé povinnosti, avšak velice intenzivní a plodný. Je to jeden z nejsilnější zážitků mého 
života. Možná, že jsem udělal chybu, že jsem se přihlásil pouze na měsíční rezidenci. Že by můj 
posun byl ještě radikálnější. 

Bůhví.

Fotodokumentce následuje.

Děkuji,

MgA. Ondřej Vavrečka, Ph.D.

Praha, 10. února 2018
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Torpeme Torpus (200 x 80 cm)
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Pilule (110 x 160 cm)
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Ošatka na lidské maso (průměr 68 cm)

5 / 10



¨

Klín (20 x 25 cm)
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Maska zasvěcujícího
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Náušnice
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Ptákohlav (37 x 42 x 22 cm)
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Paprička (100 x 110 cm)
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