
Původní záměr pobytu, se kterým jsem se hlásil do výběrového řízení, byl projekt s centrální 
myšlenkou opírající se o pojem eurostředověku - “představa spojení současného 
západoevropského životního stylu se středověkým.” Pro taková zkoumání jsem se chystal využít 
formát “storytellingové hry” zeložené na známé hře Dračí doupě.  
Nicméně, když jsem přijížděl do Krumlova, vracel jsem se z půlroční studijní stáže v Curychu a 
odtamtud jsem si přivezl myšlenku nového uměleckého formátu, jehož vývoji jsem se nakonec 
rozhodl věnovat především. Tento formát se později stal stěžejním pro moji následující výstavu v 
galerii UM nazvanou How to Make Your Dreams Come True: Using Blender 2.8 a s formátem 
pracuji dodnes. Ve Švýcarsku se mi podařilo úspěšně performance provést, ale chtěl jsem více 
prozkoumat samotný formát a pokusit se z něj vytvořit nástroj, o který bych se mohl opakovaně 
opírat. 
Jedna se o formát performance, během níž na dvou projekcích (dvě, na sebe navazující, 
počítačové plochy) divákům vysvětluji, jak vytvořit prostředí snu v 3d modelovacím programu 
Blender. Inspiruji se formou starých internetových tutoriálů, ve kterých autor k divákům nemluví, 
nýbrž komunikuje pouze pomocí textu psaného v reálném čase do základního textového editoru. 
Dochází k různým překlepům, opravám - k viditelnému přemýšlení vypravěče. 
Performance trvá cca 45 minut a v jejím průběhu je ona více technická část tutoriálu opakovaně 
narušována jakoby náhodnými, improvizovanými vpády jak osobní paměti, tak konkrétního místa, 
kde se performance zrovna odehrává. 
V Krumlově jsem vymodeloval několik svých snů a snažil se do nich zapojit některé architektonické 
prvky, které jsem na procházkách městem zachytil na fotoaparát telefonu. Pracoval jsem na 
potenciálním scénáři performance, která by se mohla odehrát v zadní místnosti prostoru (v 
ateliéru), ale nakonec jsem se k realizaci nedostal a zůstal jen u researche, přípravy nástrojů a 
dalšího obsahu, jako např. snových krajin, architektur a objektů. 
Zájem o formu tutoriálu u mne vedlo také k průzkumu ekonomiky tutoriálů - jejich produkce, online 
distribuce. Dostal jsem se takto k fenoménu freeware, sdílení zdarma a dobrovolných příspěvků - 
Patreon. Patreon je stránka, která umožňuje komukoliv založit si profil a sbírat patrony (lidi, kteří 
měsíčně posílají určitou částku na účet autora). Takto mohou vydělávat mimo jiné tvůrci zdarma 
stažitelného obsahu: tutoriálů, novinářské práce, skriptů apod. Na této stránce jsem si vytvořil profil 
a v průběhu Srpna začal existovat, jako studio založené na 3d realizaci snů. Od této chvíle bylo 
možné tomuto studiu přispívat - https://www.patreon.com/MakeYourDreamsComeTrue. 
Ke konci pobytu v Krumlově jsem musel odjet, jelikož jsem se rozhodl v rámci tohoto projektu 
zůčastnit týdenního workshopu na Curyšské univerzitě ve výzkumném pracovišti s vybavením 
Motion Capture. Jedná se o způsob, jakým lze zaznamenávat a digitalizovat pohyb postavy. Byl 
jsem schopný nahrát několik postav z mých snů - konkrétně ze snu o dětském hřišti 
(https://photos.app.goo.gl/d3a6afizncQ9Dmww5). Přímým navázáním na tento research se stala 
výše zmíněná výstava v galerii UM, jejíž vernisáž se odehrála na začátku září. 
Měsíční rezidence v ESAC si především cením pro klid a soustředění na práci, kterou mi poskytla, 
a svým přátelům rezidenci často doporučuji. 
 
Děkuji, 
Viktor Dedek 
 
 



 
Snímek z 3d programu při zpracování jednoho z mých motion capture záznamů pro sen s dětským 
hřištěm. 
 

 
Více obrazového materiálu najdete na stránkách patreonu nebo instagramu. 
Patreon: https://www.patreon.com/MakeYourDreamsComeTrue 
Instagram: https://www.instagram.com/makeyourdreamscome7rue/ 


