
Správa z rezidencie v Českom Krumlove, september 2019


Na úvod by som sa rád pod’akoval za možnosť stráviť čas v Českom Krumlove Inštitútu 
umenia-Divadelnému ústavu a ESAC,- zvlášť jeho zamestnancom za ich dobrosrdečnosť 
a ochotu.

V Českom Krumlove som nikdy predtým nebol, práve po mojom príchode začal ustupovať 
turizmus. Mal som tiež možnosť zúčastniť sa dozvuku projektu Kateriny Šedej pri 
prezentácii jej katalógu. Za šťastné považujem tiež to, že v ned’alekej Prádelni sa počas 
môjho pobytu uskutočnili dve akcie- susedský deň s viacerými drobnými kultúrnymi 
aktivitami a otvorenie výstavy architektonických modelov, organizovanej hlavne mladými- 
DJ a filmy. Ešte predtým som spoznal niekoľko fajn ľudí.

Pred príchodom som celé leto maľoval a pripravoval obrazy, pobyt ma zachytil práve 
počas zmeny praxe ich vytvárania. Pred odchodom som ešte niečo aj namaľoval, ale 
väčšinu tvorby už zahŕňala tlač na plátno. Napriek tomu, som ešte pre istotu so sebou 
priniesol farby a plátno, ale napokon som sa rozhodol že to čo som chcel urobiť nie je 
dobré.

Vo vytváraní obrazov som však pokračoval a pokračoval som aj v sérii diptychov a 
triptychov ktoré spája niečo ako spoločný ohraničujúci princíp: Bloomove Ghetto. 
Leopold Bloom- Joyceov hrdina- človek nikto. Ghetto v zmysle izolácie- dnes prenosnej 
izolácie. Rada a skupina.

Premýšľal som nad priestorovým umiestnením. V podstate som chystal výstavu. Séria 
ešte nie je ukončená. Pracujem na nej od júna.

Obrazy sú “predvytvorené”, vznikajú -medzi- obrazmy. Žiadny obraz nie je samostatný. 
Obraz si pýta obraz. Obraz je množné číslo.

Nemusel som pred nimi sedieť a maľovať ich, vytváral som ich priebežne, imaginoval ich a 
vyberal ktorí obraz je “práve tým”. Vzťah ku maľbe v ich prípade vzniká obrazom 
(vizualitou) a nie technikou- aj ked’ aj tu je možné…

Prvý týždeň som prepisoval svoje rukou písané poznámky z posledných asi štyroch 
mesiacov. Vzniklo asi tridsať strán surového textu. Druhý približne týždeň a pól som 
prekladal knihu Isabelle Graw- The Love of Painting. D’alší týždeň a pól som prepisoval 
nahraný rozhovor -ktorí súvisí s obrazmy a mal by byť vystavovaný spolu s nimi. Bol zo 
štyroch letných nocí. Tento text som už aj mierne redigoval, ale stále je skôr v surovej 
forme. Volá sa Láska k smiechu. Tiež má cez tridsať strán.

Teda pripravoval som obrazy na tlač (rozhodol som sa poslať Vám ich v ešte nevytlačenej 
forme, vytlačené a napnuté budú asi do dvoch týždňov. Nie som celkom spokojný s týmto 
riešením, pretože vytlačené to vyzerá inak: farby, rôzne druhy rozostrenia, visiace na 
stene, ale nechcel som “to naťahovať”.) ,- mám s ňou skúsenosť, s rôznymi druhmy tlače 
a strojov. Hľadal som pozíciu medzi maľbou a fotografiou,- takú ktorá umožní urobiť to 
“čo by sa ani v jednom nemalo robiť”. Nie sú to tak úplne maľby a ani fotografie v zmysle, 
že cítim akýsi protitlak že ak by to mala byť fotografia tak by to “nemohlo” byť 
vystavované. To isté platí o maľbe. Je to niekedy fotografia, ale nie je to index. Na to aby 
som nachádzal túto pozíciu, som musel premýšľať o -rovinách konzistenice- (najmä) 
maľby a fotografie. Ku fotografii prichádzam postupne- práve v Krumlove som ju spoznal 
hlbšie a pocítil nadšenie pre ňu. Je paradoxné, že ma zaujíma o to viac, o čo viac “mi ide 
v podstate” o abstrakciu. Abstrakciu ako princíp či akúsi kvalitu. 

Po príchode do Krumlova som sa sám pre seba smial že je to “romantické miesto”. Znova 
paradoxne to na mňa malo vplyv. Hľadal som napríklad jeden špecifický výraz Belly z 
Twilightu. Dokonca (na moje prekvapenie) aj Krumlovský zámok som použil. Vytvoril som 
dvoch naháňajúcich sa (vo výstavnom priestore), či za “niečim” zlostne kráčajúcich. 
Premýšľal som nad užitím dvojitého klišé (čierno-biela a sépia) dvoch dvojíc a jeho 
otočením tretím obrazom. Obrazy som príjmal s zavrhoval a príjmal zavhrnuté, vd’aka 
iným ktoré som prijal,- určoval im veľkosti a najmä hľadal vzťahy medzi nimi a medzi -



rovinou konzistenice- maľby a fotografie. Tak napríklad vzniká vzťah medzi Svenom-
Michaelom Wernerom -právnikom pre čísnko-západné obchodné vzťahy- ktorí sa 
náhodou volá ako známy galerista (Michael Werner), ktorý zastupuje maľbu “určitého 
typu”. “Vinníka” sa nedopátrame- Strieľam naslepo (tak sa volá obraz). Avšak to všetko 
otáča, preusporiadava zväčšenina -chvíľami až nevoľnosť vyvolávajúca- naprahujúcich sa 
prstov. A tak d’alej- to som uviedol (je to posledná tam vytvorená dvojica)- ako príklad 
myslenia. Praxou však je intuícia a imaginovanie. 



