Používám běžné, nijak výrazné materiály, z našeho každodenního
pohledu jasně zařazené. Dotýkám se jich, formuji je, vřazuji je
do jiných jasných a běžných vztahů, proporcí, příběhů, které šednou
jen co je opustím. Netečné komunikátory, předměty, které čekají
na dotyk, upřenější pohled, který racionální strukturou konkrétního
místa, vymezeného a poznamenaného plynoucí zkušeností pronikne
do neznámých struktur a rastrů nepoznamenaných poučenou
trojrozměrností. Jsme stále v našem reálnu, hranice své existence
nikdy nepřekročíme. Neskrývá se za tím vším každodenním
zmatkem našeho života, nudou, za tím co ještě neznáme, za tím
co nám nezapadá do poznaného, za tím co nikdy nepoznáme,
jasný, jednoduchý, čistý řád?
I use ordinary materials, not special in any way, clearly categorized
from our everyday point of view. I touch them, form them, insert
them into clear and common relations, proportions, stories which
turn grey as soon as I leave them. Indolent communicators, objects
waiting to be touched, waiting for a more fixed stare to penetrate
through the rational structure of a specific place, demarcated and
observed with the currents of experience, into unknown structures
and rasters unobserved by the knowledgeable roundness of the
three dimensions. We are still in this our piece of real, we never
take that step beyond the frontiers of our existence. Is there not
concealed behind all this diurnal mull of our live’s, the tedium,
behind that which we do not yet know, behind that which that which
is not known to us, behind that which we will never know, a lucid,
simple, pure order?

Ruka/Hand/File, 1996, pracovní fotografie / working photo
< Tvary/Shapes, 1998, 3D photo
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Vojtech Mica / Rozeta/Rosette / Description of proposed project
six reliefs / 2015  á 180 x165 x 30cm
mixed media – galvanized metal, paint, fencing, Acrystal – glass fiber fabric
„Myslím, že význam díla spočívá ve vynaloženém úsilí,
nikoli v úmyslech. A toto úsilí je stavem mysli, je to
aktivita, interakce se světem […]“, cituje Vojtěch Míča
na svém webu Richarda Serru. Vysvětluje tím mj. vlastní
„sběr“ z kontextu vytržených textů, poznámek, fotografických záznamů jako východisko prostorové práce.
Impulzem při přípravě instalace pro Výklady AXA se mu
stává několik fotografií dekorativních vlysů ze slavných
výškových staveb Louise Sullivana.
Výsledkem je reliéfní Rozeta, jejíž rozvitou plochu tvoří
neuspořádanost fragmentů stereometrického charakteru.
Celek naši pozornost poutá silným dynamismem, ale není
disharmonický. Již název práce, posun od původního
významu slova, podněcuje k obecné úvaze o stavu současného bytí. Ta je nadneseně parafrázována symbolem,
zjednodušena znakem. Další témata čteme z výsledné
formy – podnětná je vizuální zvratnost tvarů daného reliéfu nebo princip otevřenosti implicitně obsažené v uzavřenosti a naopak. Plasticita obrazu neboli živost jeho
pozitivu je vždy podmíněna přítomností hloubky negativu,
jde o zákonitost archetypálního charakteru.
Formální znaky a z nich vyplývající významy charakteristické pro Rozetu je možné vysledovat již u několika
nedávných prací Vojtěcha Míči. Například vymezenost
reliéfní plochy je obdobná u Rámu-reliéfu (2006–2010),
v němž plastický „obraz“ ohraničuje masivní hmota, sugerující princip samorostu. Snaha definovat strukturu, na
jejímž základě je jádro rozety budováno, vyžaduje detailnější pozorování. Návodné jsou kresby z let 2012–2013,
zachycující konfuzní formy, dle nichž jsou vystavěny
i monumentální prostorové drúzy, kompozice stereometrických těles a nepravidelných tvarů. Vyjadřují současně
organičnost i anorganičnost, obě an sich. Charakterizuje
je nepravidelnost, evidentní je ale přítomnost fyzikálních
principů, definovaných přesností. Nenacházíme zde snahu o kompozici vysledovanou z dokonalosti přírody, ale
spíše strukturu štěrku smíseného s asfaltem. Obdobné
vnímáme i u kreseb barevných krystalů (2010) – představují nepravidelné květy, spontánně narostlé tvary, nejsou
vystavěny na stereometrii krystalických mřížek. Jejich barevné fasetování vytváří plastický dojem. (Jiří John nazval
jeden ze svých obrazů Nerosty, květy hornin.) Vojtěch
Míča často buduje nepravidelný stereometrický objem,
přičemž jeho strukturu odečítá z organického principu.

1. Rozeta, prostor před
/ Rosette the space in front, 2015
kresba kombinovaná technika / drawing, A2
2. Rozeta / Rosette, nature (?) colors, 2015
dřevo, laminat, dřevotříska / wood, lminate, chipboard

Gage Buildings – Chicago, Illinois, Louis Sullivan
Explicitně postup dokládá zasazením části konstruované
do dílu kmene stromu (Drobná práce, 2013). Předkládá
i bujivý růst umělé formy (Objekt/subjekt, 2013–2014),
výsledný tvar ztělesňuje překotné množení, kdy rychlost
vznikání předbíhá konstruktivnost. Sledujeme-li Gutfreundovu sochu Úzkost, vnímáme obdobnou živelnost síly,
která žene tvar v expresi zalamovaných křivek spontánně
do výšky.
Zmíněný výsek z Míčova způsobu práce, především
současné užití odlišných stavebních principů, jež komplikuje možnost jednoznačně uchopit celek, velmi výstižně
parafrázuje i úryvek z úvahy Viléma Flussera z konce
padesátých let: „[…] Všechny pokusy vpašovat do jevů
života nějaký řád mají v sobě něco vynuceného. Systémy
se k životu nehodí. Proto se domníváme, že nepřítomnost řádu v komponentách stavebních kamenů života,
v atomech, nelze pravděpodobně přisoudit chybnému
způsobu zkoumání, nýbrž že je spíše vlastností atomů.
Fyzici se začínají přibližovat biologii a fyzika se najednou
jeví jako zvláštní případ biologie a nikoli – jako se doufalo
v dobách dřívějších – biologie jako velmi komplikovaná
fyzika.“ Tím můžeme symbolicky uzavřít množinu několika
výše uvedených asociací, neboť i Sullivanův zájem o bio-

logii, který se projevil zálibou v ornamentálních motivech
z rostlinného světa, odkazuje v architektuře k obdobnému tématu. Koexistence objektivní struktury stavby
a subjektivní organické struktury dekoru vytváří obecný
ideový rám díla, neboť podmiňuje životnost jeho celku.
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The basis for the project Rosetta consists of six assemblages, reliefs with the form of the space in its phases of
rotation. The impulse and inspiration for the installation
comes from a couple of photographs of decorative friezes, parts of the famous modernistic Louise Sullivan‘s
skyscrapers. This basic visual impulse is supplemented
by the personal collection of text fragments, notes,
comments, visual records. Working with this material
co-creates my method of artistic work.
The central sign – rosette – rotates in space, in a set of
slightly different phases; it applies its ambient space.
The movement which makes changes, provokes different
meanings, values, points – pretends to become some
kind of a symbol of the state of the mind, our interaction
with our world. The chaotic net of stereometric fragments
creates the spreading surface. The area is defined by
its irregularity, but at the same time there is an evident
presence of the physical principles, defined by accuracy.
(The aim is not to achieve the nature-made composition,
rather mixture of crushed stones and asphalt.)
The complex of Rosette should be dynamic, but not
disharmonic. The aim is to achieve a sign, a living form,
which represents (a universal) movement from one side
to another and back – either the positive /negative form,
inner/ outer space, nature / human shape, open / closed
form, ( individual / social ambient). The vivid plasticity of
the image depends on the presence of the depth negative – it symbolizes the natural relation almost archetype
one. Rosette is a kind of reflection, contemplation about
the actual status (the situation) of our existence.
Villem Flusser once said, that all attempts to sneak some
kind of order into the life phenomenons are false because
they are forced (…). Systems don‘t fit to life (…).

5. Rozeta, prostor před
/ Rosette the space in front, 2015
kresba kombinovaná technika / drawing
A2
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6., 7., 8., 9., Rozeta / Rosette,
the space in front, var. I. 2015
pozink kov, pletivo, barva, skelnou tkaninou armovaný
Acrystal, / mixed media – galvanized metal, paint, fencing,
Acrystal – glass fiber fabric, cca 310 x 165 x 30 cm,
situation in AXA hotel Prague 2016
5 x á cca180 x165 x 30 cm, gallery AXA Prague 2015
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10
9., Rozeta / Rosette, the space in front, var. I. 2015
pozink kov, pletivo, barva, skelnou tkaninou armovaný Acrystal, / mixed
media – galvanized metal, paint, fencing, Acrystal – glass fiber fabric,
cca 310 x 165 x 30 cm, situation in AXA hotel Prague 2016,
photo © Martin Polák

10. Rozeta / Rosette var. II. 2016
beton / concrete,
situation in Broumov convents garden

Budka / Kiosk 2008
beton, sklo, železo / concrete, glass, iron
230 x 110 x 110 cm
“Sentimentální / senilní? Poměry hmoty, design kontra
materiál, moderní nemoderní. Co se stane, když design
přebují, telefonní budka jako místo nostalgie, sentimentu,
senility – komunikace sám se sebou?”
Telefonní budka před kterou stojím, Mám mobil a ještě se
trápit „co s ní“, to už je přehnané... Jsem člověk „společenský“, své objekty, sochy, před sebe pro jistotu
stavím jako jakési nezúčastněné a netečné komunikátory, hradby, kontakty, sleduji reakce okolí. „Komunikuji“,
abych nakonec zjistil, že vedu divný monolog Když se
přede mně někdo či něco postaví, vstoupí mi do cesty či
jinak překáží, tak se na to minimálně kouknu. Když můžu.
Takže proč ne. Stojím před tou budkou, můžu se jí dotknout, s chutí prásknout kladivem do skla, konečně, nikdy
jsem si to nedovolil, můžu? Mohu ji zničit, sešrotovat taky
můžu, mohu ji obdivovat, ignorovat, vše na co si vzpomenu mohu s tou budkou udělat, ve vztahu k budce jsem
svobodný..pane jo!? Mám to překládat do srozumitelné
řeči? Podat vysvětlení? Proč beton, proč polystyren,
proč šedá, proč jsem do ní jednoduše jenom neprásk a
nenechal ji tak. Proč - proto. První pohled, rychlý odsudek, jednoduché vysvětlení, rezignace na vlastní pátrání
po příčině, sousto rychle snědené v bufetu, jednoduchá
vysvětlení jsou, ale někdy jim chybí chuť. Prostě je to tak,
udělám čáru, je to tak, udělám tedy budku, a aby bylo vidět, že je telefonní dám tam telefon, proč? Jednoduché?

1

2

3

4

5

1.,3., Budka / Kiosk 2008
beton, sklo, železo / concrete,
glass, iron 230 x 110 x 110 cm
2.,4.,5.,6., Budka / Kiosk,
2008–2009, varianta II.
Bondi beach, Sydney 2009
concrete / beton
240 x 110 x 110 cm
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Budka / Kiosk, varianta II. 2010,
photo print, variable dimension, Sculpture by the sea, Sydney

Kruh, Zkus si představit v prostoru / Circle, Try imagine it in the space, 2017
part of cycle, A3, A1, Kresby / Drawing

Na Horu / On the Hill, 2016, foto print, variable dimensions, Podlešin‘s studio garden
Podlešin, 2010
GARDEN-PLAY / INERT COMMUNICATORS 1993–2006, kov, barva, polyesterová pryskyřice
/ metal, paint, polyester resin, 210 x 210 x 90 cm, Podlešin‘s studio garden

Objekt II. 2010–2011 beton, / concrete, 150 x 110 x 90 cm, studio garden Podlešín
Objekt II. 2010–2011 beton, / concrete, 150 x 110 x 90 cm,
Budka / Kiosk 2008, beton, sklo, železo / concrete, glass, iron 230 x 110 x 110 cm,
studio garden Podlešín

< Kresby, prostor / Drawing, Space 2010 ruční
papír / handmade paper, A3,
< Rozcestník/ Něžné prefabrikáty
kresba A2,
Rozcestník, Něžné prefabrikáty
/ Guidepost, DELIKATE PREFABRIKATS,
drawings A2, 2010
1. Frames, něžné prefabrikáty >
/ DELIKATE PREFABRIKATS, 2006–2008
concrete,
165 x 192 x 36 cm Podlešín 2012
Kresba, prostor / Drawing, Space, 2010,
papír / paper, A5,
part of the frame Můj pokus / My attempt

>

1

Už dlouho jsem chtěl vyrobit Petrbokovi
rámy na jeho obrazy. Čisté, nenápadné
piedestaly. Odlitý polystyren, beton,
pletivo – město a nerozbitný sklo do rámu
na obrazy. Rozeběhnu se a hlavou to
neprorazím. U policajtů na náměstí
Svobody to nešlo opřít, památkářům se
to nezdálo, poškrábal by se mramor na
služebně. Takže proto to tiché setkání
strom, kontejner, park, beton. V rámu
příbeh a kolem příroda, pastýřský výjev.
Tajemství je třeba ctít a příliš nemluvit,
teď mám rámy bez obrazů...
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<<< 2., 5., Frames (Enyky running, Enyky jovial – paintings by Jiří Petrbok)
DELIKATE PREFABRIKATS 2006–2008,
concrete, glass, digitisk on rubber blanket,
sizes 313 x 209 x 40 cm, 165 x 192 x 36 cm, Brno Open
<< 3., 6., Frames (Enyky running, Enyky jovial – paintings by Jiří Petrbok)
DELIKATE PREFABRIKATS 2006–2008, concrete, glass, digitisk on rubber blanket,
sizes 165 x 192 x 36 cm, Kateřinská zahrada Praha
<< 4., Frames (Enyky running, Enyky jovial – paintings by Jiří Petrbok)
DELIKATE PREFABRIKATS 2006–2008,
concrete, glass, digitisk on rubber blanket,
sizes 313 x 209 x 40 cm, 165 x 192 x 36 cm, Brno Open
< Kresby, prostor / Drawing, Space 2010
ruční papír / handmade paper,
A3,
Objekt II. var. II. 2010–2011,
dřevo / wood,
150 x 110 x 90 cm,
gallery Sokolská 26 Ostrava

Objekt II. 2010–2011
beton, / concrete, 150 x 110 x 90 cm
situation exhibition Fundamenty a Sedimenty,
GHMP Praha,
photo on the wall by Ivan Pinkava
Objekt II. 2010–2011
beton, / concrete, 150 x 110 x 90 cm
situation exhibition Fundamenty a Sedimenty,
GHMP Praha
Na Horu / On the Hill III, 2016 >
beton, pozinkované železo / concrete, galvanized iron,
110 x 110 x 180 cm
sit. studio Bubec
Na Horu / On the Hill III, 2016 >
beton, pozinkované železo / concrete, galvanized iron,
110 x 110 x 180 cm
sit. exhibition M3,
Prague – Invalidovna‘s garden
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1. Sentiment, 2014, beton, polyester, kufstein / concrete, polyester resin, kufstein, 145 x 70 x 25 cm
2. Sentiment, 1994, beton, polyester, kufstein / concrete, polyester resin, kufstein, 145 x 70 x 25 cm
3. Sentiment, basic relief, 2014, beton, / concrete, 145 x 70 x 25 cm

3

4. Sentiment, Mámení/Sentiment, Besotted, basic situation,1991,
polyesterová pryskyřice, barvy, železo, projekce / polyester resin, paint, iron,
projection 3 x 70 x 40 cm
4

Kbelík, tvar / Bucket, shape, beton, železo / concrete, iron, cca 2011,
situation place in studio Podlešin

1
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2

1.–2., Oběť, sokl / Victim, Plinth, var. II.,
beton / concrete, 110 x 80 x 110 cm, 2016–2017
3. Sokl, tvar/Plinth, shape, beton / concrete,
110 x 80 x 40 cm 2016–2017
4. Garden, Play / On the Hill, Victim,
situation in Podlešín‘s studio garden 2017
5. Svoboda, model pro soutěž RFE Praha
/ Liberty, sketch for competition for RFE Prague, plaster, wood,
90 x 30 x 90 cm, 2007
6. Kruh, Pohyb / Circle, Motion, 2007,
epoxid resin with basalt pulp, toy
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Na Horu, Obět / On the Hill, Victim,
2016, bronze 50 cm
Objekt, Subjekt, hledání měřítka základny,
/ Object, Subject, Search scale of the base,
2017
beton, dřevo, molitan, dřevotříska, laminát,
/ conctrete, wood, foam, chiboard, laminate,
manipulated photo,
420 cm,
Objekt, Subjekt, hledání měřítka základny
/ Object, Subject, Search scale of the base,
2017
beton, / concrete, top figure,
160 cm

3

Rámy, gesto / Frames, Gesture, 2017
sketch A5
4. Rámy, Gesto, Situace / Frames, Gesture, Situation,
variable dimensions, beton, galvanizované železo / concrete,
galvanized iron, 2006–2017,
detail ©Marek Wolf
5. Rámy, Gesto, Situace / Frames, Gesture, Situation,
313 x 209 x 50 cm, beton, galvanizované železo / concrete, galvanized iron, 2006–2017, Prague Invalidovna ©Vojtěch Miča
6. Rámy, Gesto, Situace / Frames, Gesture, Situation,
variable dimensions, beton, galvanizované železo / concrete,
galvanized iron, 2006–2017,
Prague Invalidovna ©Marek Wolf

4

5

6

Kruh, Zkus si představit v prostoru
/ Circle, Try imagine it in the space, 2017
part of cycle, A1 Kresby / Drawing, chinese ink, pencil
Kresby / Drawing, 2017,
part of cycle, A3, handmade paper, chinese ink, pencil

Rozhovor Petra Vaňouse s Vojtěchem Míčou
při příležitosti přípravy projektu
pro prostor broumovského kláštera
P. V.: Původně jsi prošel studiem restaurování a tvarování dřeva. Má tato „před-sochařská“ zkušenost s myšlením
v konkrétním materiálu nějaký vliv na to, jak zacházíš
s tvarem dnes? Lze tyto stopy najít i v tvých současných
realizacích?
V. M.: Určitě, dřevo je tak specifický materiál pro tvarování, zvláště dlátem, že dle mého není možné, aby tato,
především raná zkušenost člověka nijak nepoznamenala.
Jako příklad bych mohl uvést mého oblíbeného sochaře
z těch let Františka Bílka s jeho tvarovou expresivitou.
Vlastně grafická prostorová koncepce sochy tak, jak
je řezal ve dřevě a poté přenesl i do svých kamenných
soch, je více než názorná. A není to pouze dodržováním
secesního tvarosloví. I když někdo nemusí souhlasit,
že se jedná o sochařské modelování, vypnutí povrchu,
v porovnání kupříkladu se Šalounem, Mařatkou, srovnání
Myslbekova Krista s Bílkovým, toto lineární konstruování
tvarů v prostoru, dosahuje pro mě minimálně stejných
kvalit. Kdo někdy řízl lehce půlkulatým dlátem do lipového dřeva (ne pilou či něčím jiným „elektrickým“) zná
ten pocit, kdy si materiál víc než důrazně diktuje, co vám
dovolí a kam vás až pustí. Ta slast, když jste v souladu,
je někdy přímo fyzická. Každopádně potom náraz, když
jsem po řezbárně dělal kameníka a zároveň hlavně přes
Jazzpetit jsem poznal Serru, Juda, Morrise a Naumanovy
věci ze 70. let ad. Striktní, jasný a nekompromisní výraz,
ale on i ten Bílek je vlastně striktní, jasný a nekompromisní.
Někdy od té doby se mi to v hlavě přelévá sem a tam.
Stále se ty kroužky snažím narvat do čtverečků, obrazně
i fyzicky. On to vlastně ani není nějaký dualismus, zvláště
když jsem ještě stále kupodivu jeden. Snaha oprostit se
od tendence zamotávat se sám do sebe a nekontrolovatelně množit tvary, oprostit se od přílišné rukodělnosti,
ke které silně tíhnu, mě nejdřív dotáhla ke snaze odhmotnit materiál a zbavit se tvarů (větve prostorové kresby
v krychlích, hmotná jádra; nalezené věci zarostlé do
krajiny Sudet a výroba piedestalů), což mi chvíli vydrželo
a „logicky“ to skončilo u robustních, pokud možno jasně
prostorově definovaných tíh, které se někdy pro změnu
zase vlastně snažím v jejich plné hmotě odhmotnit. Dejte
vedle sebe funkční stavební překlad z dřevěného trámu
a překlad z betonu, odlijte to dřevo do betonu, stejná
funkce jiná informace, to není nic světoborného, ale
zajímá mě to, tyhle přepisy, vlastně stejný postup, kdy
otiskuji sám sebe (obrazně řečeno), svůj psychický prostor, do svých soch a potom je před sebe a jiné lidi představuji, snažím se vší silou udržet postavení ve vzpřímené
poloze a pokud možno ani nelevitovat ani se někam bořit.
Palcrovo „stání“ sochy mě nesmírně láká. Jasné, striktní,
nekompromisní. Končím u toho, že vynakládám veškerou
svou sílu k tomuto ideálu a pod rukama mi to vystřeluje
všemi směry. Tolik odpověď na otázku o technické, „řemeslné“ povaze mé práce.

P. V.: Hovoříš v souvislosti s tvojí sochařskou prací
o „dvou zdánlivě nesourodých liniích, které se vzájemně
střetávají i doplňují“. O jaké linie či přístupy se jedná?
V. M.: O tom jsem vlastně již mluvil. Nesourodé jsou ty
souběžné linie navenek a ve chvíli kdy si je sám za sebe
pojmenuješ. Jsem to já, kdo z nich činí celek, to množství střepů, které se v sobě snažím sesadit, dát dohromady. Svým způsobem, z odrazu současného světa, je to
možné vnímat i jako mé reakce na nesoulad, neetablování, toho, jak nyní sochařství vnímám. Neustále osciluji
kolem sochařského projevu, sám pro sebe cítím potřebu
se k tomuto čistému fenoménu přiblížit. Sochařství,
stejně jako jiné výtvarné umělecké obory, tak jak jsou v
současnosti přítomny, včetně rozostřených hranic mezi
nimi (někdo používá slovo „prostupné hranice“ – snaha
vše popsat a definovat je někdy vražedná), nepotřebuje
žádné zvláštní zacházení, ochranu před „znehodnocením“. Určitý pocit nutnosti redefinovat a opětovně zaostřit
hranice sochařství, jež někdy pociťuji, pravděpodobně
vychází z nárazu, kterým obor, etablovaný v historii jako
jeden z pilířů umění, prošel především v minulém století.
Paradigma se možná změnilo, podstata sochy ale příliš
ne. Afričany, Michelangela, Judda můžeme vnímat sociálně, čistě dobově, jakkoliv, ale připravujeme se tím o podstatnou část toho, co nám toto umění může poskytnout
a co určitě poskytlo jejich tvůrcům. Slovy nepopsatelné
kouzlo, když to nadsadím – „možnost popsat vesmír
jedním gestem“.
P. V.: Také hovoříš o tom, že „vytváříš prostor, který tě
zároveň zpětně formuje“. Je to tedy dynamický vztah,
který se neustále proměňuje…?
V. M: No, je to především vztah, nic víc nic míň. Podstata, zůstává stejná, v časové linii je vztah samozřejmě
proměnlivý. Podstata, chvíle, kdy si poprvé přesně uvědomíš, když něco děláš, že víš, jaký by měl být výsledek
a ten silný pocit, že se k tomu pouze přibližuješ, že to nebude jinak, to je jako chemie, najednou je ti jedno „jestli
popisuješ dobu“; proč, když v ní žiješ? Vyjevení podstaty,
když poprvé uvidíš Turrella (James Turrell) naživo a nejsi
na to připravený, zážitek, který chceš potom už jenom
dohonit. Podstata, vidět sochu otroka od Michelangela
a snažit se udělat totéž, nemožné, podmíněné už i tím,
že prostě nejsi Michelangelo, to uvědomění si sám sebe
je strašně důležité. V té „podstatě“ si myslím je obsažená
i zmíněná ona dynamika.
P. V.: Používáš k tvorbě počítač? Pokud ano, jakým
způsobem a proč?
V. M.: Ano, měl jsem poměrně intenzivní snahy proniknout a pochopit, o co se jedná. Opět tam byl problém
jakýchsi otisků a přepisů v tom smyslu jak jsem o tom
mluvil výš. Co se stane, když si něco nejdříve vymodeluji v počítači a teprve potom to převedu do reálu, reál
v počítači – reál před sebou atd. V podstatě jsem to
musel stopnout ve chvíli, kdy jsem měl tendence dohonit
Dream works animation. PC je to pouze nástroj a snažím
se ho tak používat, tedy doufám. To co přináší je ale
hodně zajímavé, ani ne tak v technické rovině. Když jsem
ještě na základce četl článek o tom, že počítače budou

mít grafické rozhraní a před sebou budete mít pracovní
plochu s košem, myslím, že má představa byla bujnější
než následná realita. Text Umberta Eca o práci s textem
v počítači, snadnost opravování a nekonečné množení
textu. Nynější vlna kompilací... A zrovna minulý týden
jsem narazil na 3D tisk v současných mantinelech, kdy
nádherné, subtilní a do nejmenšího detailu velkoryse
provedené alabastrové renesanční salhausenské sošky
v rámci archivace a výzkumu oskenovali, vytiskli a prezentovali jako zmenšené kopie. Ti malí sněhuláčci mají
blíž k současnosti než k renesanci, avšak jako interpretace dobré. Nechci to shazovat, je to vlastně neuvěřitelné
a nepochybuji, že to brzy dosáhne dokonalosti, se kterou
se budeme muset nějak vyrovnat, naučit se s ní pracovat.
Je to opět nástroj, který ale podstatu sochařství nemění. To, že ulehčí velkovýrobu instantního umění, to už tu
bylo. Kompilace a zase kompilace. Najde se ale určitě
někdo, kdo tento nástroj opravdu „použije“, a potom to
bude síla.
P. V.: Jakou funkci v rámci práce má pro tebe kresba?
V. M.: „Mám rád“ kresbu. Tu bezprostřednost. Jako scan
hlavy, v hledání osobního výrazu, je nenahraditelná. Přesná jako deníkový záznam, stačí jedna čára…
P. V.: Máš za sebou celou řadu zahraničních zkušeností.
Jak je podle tebe dnes sochařství ve světě vnímáno?
V. M.: „Kupodivu“ asi jako stálá součást kultury, životního
prostoru. Na první letmý pohled je socha ve všech myslitelných podobách a kvalitativních stupních stále přítomnou součástí žitého prostředí. Proč by tomu mělo být jinak? Zahraniční zkušenosti bych nepřeceňoval. Nechci
mentorovat, ale někdy mám z místní lokální diskuze pocit,
že socha tak, jak ji známe, končí, …nyní budeme mít předepsaný jiný vzor, tenhle už je odepsaný… Hrozivě se tím
ochuzujeme o rozmanitost a vlastně i o možnosti kvality.
Diskuze o posledním obrazu už proběhla a u sochy by
ani nemusela následovat, je to totéž. Nesmysl. Řešíme
stín stínu, počítáme anděly na špičce jehly. Nebaví mě,
když mi někdo diktuje, kde se mám pohybovat a proč
nemohu dělat to, co dělám, tak, jak to dělám. Nepřekročitelný kánon máme stejně všichni nadiktovaný a víc
současnější už opravdu být nemůžeme. Z mého pohledu
potřebuji řemeslo a beru ho jako svůj základ. Mnohdy
to tak sice nevypadá, ale jsem si tím jistý. Neříkám, že
všichni, kdo chtějí dělat sochy, se musí naučit modelovat, tahle cesta je jedna z mnoha a skoro všechny jsou
správné. Obrovské výstavy a realizace, měřítko jejich
návštěvnosti apod. bych nebral za bernou minci. Vyzdvihl
bych u sochařství naopak velkorysost a monumentálnost
výrazu, čistotu a jasnost provedení nebo i prosté silné
sebevědomí, které jsou i v naší době přítomné a ani snad
není možné, aby to bylo jinak, pro mě jsou toho důkazem
jména jako Kapoor, Whiteread, Cragg, Chilida, Schütte.
Je škoda, že socha tak trochu zmizela z architektury, ten
široký nosný základ, který tady byl, tu chybí. Jednotlivé
realizace a sympozia to nenahradí.
P. V.: Lze hovořit o nějakém trendu či tendenci?
V. M.: Ano, dneska se mluví o sociální soše, nemateriální soše, plastickém sochařství, sochařském sochařství...

Nechci to shazovat, respektuji, a mnoho věcí i sám
za sebe velmi pozitivně vnímám, ale už ta kadence
a potřeba, s jakou vymýšlíme nové názvy a teorie, má
sama „trendotvorný“ potenciál, je trendem o sobě.
P. V: Působíš dlouhodobě na pražské AVU jako odborný
asistent v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla. Jak
se díváš na mladou, dorůstající sochařskou generaci u
nás? Má nějaká svá specifika oproti zahraničí? Existuje
tu něco charakteristického, co by hovořilo o místu svého
vzniku, o nějakém teritoriální kontextu?
V. M.: Obdobný stav. Obdobné lidi je možné vidět i venku. Lehce bych se vymezil vlastně proti tomu samému,
o čem jsem už mluvil, ale z druhé strany, a nedá se to generalizovat, vlastně jde o pocit, pocit z toho, že se mnozí
sochaři v reakci na větší „živost“ jiných oborů výtvarného
umění, což už navíc je minulostí, zakopávají na pozicích
hotovi k obraně svých práv, z příkopů se jim pak moc
nechce. Opět důsledkem tohoto stavu je menší rozmanitost sochařství. Je to vlastně hrdinství jít v současnosti
studovat umění a sochu obzvlášť s ohledem na následné
uplatnění a to nejen existenční. Náročnost oboru (o kterém
mluvím) mnohdy nedovolí konkurovat množstvím výstav
a sebeprezentací běžnému současnému standartu
uměleckého provozu u nás, který, notabene, ani vlastně
ještě nezačal pořádně fungovat. Ale přeháním, nedá se
to šmahem statisticky smáznout a neběžíme půlmaratón.
Generace tady je a v jednotlivcích výrazná, už jenom to
Schütteho (Thomas Schütte) zdravé sebevědomí. Tak
dlouho řešíme naši výjimečnost a specifika oproti světu,
až zapomínáme tím věčným tupým srovnáváním se se
světem, že výjimeční jsme.
P. V.: Jakou realizaci sis připravil pro prostor broumovského kláštera?
V. M: Takže, jakže se ta výstava jmenuje? ...Ne, samozřejmě vím... ale ne úplně rád mluvím dřív, než je to co
chystám jasné, nebo přinejmenším hotové. Vůbec mluvím dost nerad. Tím vymezením ztratím kontakt a pouze
dodělám práci která je rozdělána. Rozhodně nechci aby
výstava byla ilustrací názvu, je to výsledek mnoha souběžných dějů. Jakákoliv interpretace je správná. Snažím
se totiž vyjadřovat přesně. Jako průvodce pro diváka
bych tedy před sebe nahrnul množství i možná protiřečících si informací. Slovo polarita je tedy jednou z těchto
informací. Samozřejmě barokní prostory kláštěra, kde
bude výstava instalována a má nutná reakce na ně, je
také polaritou prostoupena. Mnou přidaná další vrstva na
tu původně barokní, na ten původně čistý dobově logický
záměr, postupně zanášeným dalšími vrstvami, dalšími jasnými projevy, reakcemi doby....Betonový otisk dřevěného
trámu. Tu se změnila celková dispozice a účel, jinde bylo
potřeba prorazit dveře, příliš vysoké prostory se přepatrovaly, bylo nutné zaseknout dráty. Je zajímavé sledovat
nakolik původní velkorysá idea, ale platí to i v případě
panelákového bytu, odolala. Už i puristický zásah který
vše vrací zpět, je zásahem který od podstaty mění původní koncept, pouze konzervuje naši představu o baroku,
je další vrstvou. Stojíme v prostoru z našeho stávajícího
pohledu jasném a definitivně vymezeném, složeného

ze střípků dějů, jejichž všechny příčiny a následky už
nejsme schopni pojmout, vlastně proč taky? Kdysi platila
poučka, která pravila, že i jednotlivé detaily sochy vytržené z celku, pokud obstojí svou samostatnou existenci a
je jasné o co se jedná, nebo tomu divák alespoň věří, tak
mají svou kvalitu, a podtrhují sílu díla v jeho celku.
Díky pokroku “který kráčí mílovými kroky”, stále přesněji atomizujeme svět. Každá minulá doba měla ten svůj
vesmír vcelku vymezen a popsán, I když nějaké pochyby
vždy byly. Já tady teď stojím a chci pochopit a jednotlivě popsat každý atom svého těla. To v jeden moment a
vcelku a pochyby nemám?
Jeden čas mě dětinsky bavilo si vymýšlet názvy tím, že
jsem náhodně otevřel jakoukoliv knihu, bodl prstem a
potom se snažil význam slov naplnit obsahem který jsem
měl předem připravený.. kupodivu to vždycky vyšlo.
Můj syn když dostal informaci, že stín je šedý, kontroval,
že sklo má stín barevný.
Sentiment.

Na Horu, Oběť / On the Hill, Victim, 2016
concrete 110 x 110 x 180 cm,
situation in Broumov convent’s garden

Formatting
The paradigm has maybe changed, but the
substance
of a sculpture, not so much.
An interview of Petr Vaňous with Vojtěch Míča
at the occasion of preparation of a project
for the area of Broumov Monastery.
P. V.: Originally, you studied restoration and shaping of
wood. Has this ‘pre-sculptor’ experience with thinking in
a certain material have any influence on how you work
with shape in the present? Can these traces be detected
in your current work?
V. M.: Definitely. Wood is such a specific material
for shaping, especially using a wood chisel, that in
my opinion it is not possible for such an experience,
especially such an early one, not to leave a mark. As an
example I could mention my favorite sculptor from those
years, František Bílek, and his shape expressiveness.
The graphic three-dimensional concept of a sculpture,
as he cut them out in wood and then transferred to
his stone sculptures, is more than illustrative. And it’s
not only following the Art Nouveau morphology. Even
though some might not agree that this is sculptural
modeling, turning of the surface, in comparison for
example with Šaloun, Mařatka, comparing Myslbek’s
Christ with Bílek’s one, this linear construction of shapes
in space achieves, for me at least, the same qualities.
Anybody who once gently touched linden wood with a
semi-rounded wood chisel (not using a saw or anything
‘powered’), knows the feeling when the material is
dictating more than vigorously, what it will let you do
and how far it will let you go. The delight when you
are in tune, is sometimes literally physical. Anyhow, it
was a shock when after wood carving I worked as a
stonemason and got introduced to it, mainly through
Jazzpetit, Serra’s, Judd’s, Morris’ and Nauman’s
works from the 70’s. Strict, clear and uncompromising
expression, but even Bílek’s work is, in fact, strict, clear
and uncompromising. Since that time it has sometimes
been going back and forth in my head. I’m constantly
trying to force the circles in squares, metaphorically
as well as physically. In fact, it is not some dualism,
especially since I am still (surprisingly), just one. The
attempt to free myself from the tendency to get entangled
in myself and uncontrollably multiply shapes, and get
rid of excessive hand-craftiness to which I am strongly
inclined, brought me at first to attempt to dematerialize
material and get rid of shapes (branches of spatial
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drawings in cubes, tangible cores; found objects ingrown
in the Sudetenland and manufacturing of pedestals),
which lasted me a while and “logically” ended at robust,
preferable spatially defined weights which I sometimes
try, just for a change, dematerialize in their fullness.
If you put a functional construction lintol from a wood
beam and a lintol from concrete next to each other, and
shape the concrete as the wood; the same function
but different information. Nothing earth-shattering but
I find it interesting, all these transcriptions; in fact the
same procedure when I imprint myself (metaphorically
said), my own mental space, in my sculptures and
then I stand them in front of myself and other people,
vigorously trying to maintain an upright position and, if
possible, not to levitate or get buried down somewhere.
I am immensely tempted by the Palcr’s “standing’ of a
sculpture. Clear, strict and uncompromising. I am ending
by spending all my efforts on this idol and it’s shooting
all over under my hands. This would be my answer to a
question regarding the technical, ‘crafty’ character of
my work.
P. V.: In relation to your work as a sculptor, you talk
about “two seemingly disparate lines, which clash and,
at the same time, complete each other”. What “lines” or
“approaches” are you talking about?
V. M.: I have actually already mentioned that. Parallel
lines seem disparate from the outside and when you
somehow “name” them for yourself. It is me who makes
them become a whole, the amount of broken pieces that
I strive to put together in myself. In a certain way, from
the reflection of the current world, one can perceive this
as my reaction to disharmony, not establishing, and to
how I perceive the art of sculpture. I constantly oscillate
around sculptor’s manifestation; just for myself, I feel the
need to get closer to this clean phenomenon. The art of
sculpture, as well as other fine arts, as they are present
nowadays, including the blurred borders between
them (some use the word „permeable borders“ – the
attempt to describe and define everything is sometimes
murderous), does not need any special handling, any
protection against „devaluation“. The certain need to
redefine and repeatedly sharpen up the borders of what
the art of sculpture is, which I sometimes feel, probably
comes from the shock which the field, established in
the history as one of the pillars of art went through,
especially in the past century. The paradigm has maybe
changed, but the substance of a statue not so much.
The Africans, Michelangelo, or Judd can be perceived
socially, purely through the eyes of their period or
however we want, but that takes away a substantial part
of what this art can provide and what it surely provided to
their creators. The magic is indescribable with words if I
exaggerate – „the possibility to describe a universe with
one gesture“.
P. V.: You have also said that you „create space which
retroactively forms you back“. Is it therefore a dynamic
relation, which continuously changes…?
V. M.: Well, mainly, it is a relationship; nothing more,

nothing less. The essence remains the same; and in
a timeline, the relationship is, of course, variable. The
essence, the moment when you realize for the first time
that when you do something, you already know what
the result should be and the strong feeling that you are
only getting close, that it will not be any different, is as
a chemistry. All of the sudden you do not care whether
you are “describing an era”… why, when you are living
in it? Unveiling the essence when you see for the first
time a Turrell (James Turrell) with your own naked eyes
and you are not ready for it; the experience, which you
can only try to relive ever since. The essences to see a
statue of a slave by Michelangelo and try to create the
same – impossible simply by the fact that you simply are
not Michelangelo; the realization of oneself is incredibly
important. I think that this “essence” contains the also
mentioned dynamics.
P. V.: Do you use a computer for your work? If so, how
and why?
V. M.: Yes, I had rather intense attempts to see through
and understand what it is all about. However, there was
(again) a problem of certain imprints and rewritings in
the sense I explained above. What happens when I
first model something on the computer and only then
I’ll transfer to reality; the reality in the computer versus
the reality in front of me, etc. In fact, I had to stop in the
moment when I started to have the desire to catch up
to DreamWorks animation. A PC is only a tool and I try
to use it that way – at least I hope. It can bring some
really interesting things, however not necessarily in
the technical matter. When still in elementary school, I
read an article about the fact that computers will have
a graphic interface and one will have in front of him a
desktop with a trash bin, I think that my visions were
rather more vivid than the reality. The text by Umberto
Eco on work with text in the computer, the ease of
corrections and unlimited multiplication of text. The
current wave of compilations…. And just last week I
found a 3D print within current limitations, when they
scanned and printed gorgeous, subtle and alabaster
renaissance Salhausen statues generously elaborated to
the smallest detail, and presented them as reduced size
copies. Those small snowmen were closer to the present
then to Renaissance, however, as an interpretation, it
was pretty good. I do not want to dismiss it; in fact, it is
incredible and I have no doubts that soon, it will achieve
the level of perfection we will have to learn to live with
and learn how to work with it. Again, it is a tool, which
does not change the essence of the art of sculpture. It
will make the mass production of instant art easier – and
that has been here already. Compilations and again,
compilations. However, there certainly will be someone
who will really “use” this tool and then watch out.
P. V.: Within your work, what role does drawing play for you?
V. M.: „I like“ drawing. The naturalness. As a cat
scan, when searching for a personal expression, it
s irreplaceable. Exact as a diary entry, one line is
enough…

P. V.: You have all kinds of international experience.
How do you think nowadays the art of sculpture is
perceived worldwide?
V. M.: „Surprisingly“ probably as a permanent part of a
culture, of a living space. At first glance, a sculpture is in
all thinkable forms and quality levels still a present part
of the living environment. And why should it be anyhow
different? I would not overrate experience from abroad.
I am not trying to mentor but sometimes I feel from local
discussions the feeling that a sculpture as we know it
ends… now we will have a “new” paradigm, the old one
is done… We terribly deprive ourselves of variety and
thus of the possibility of quality. The discussion about
the last painting has already been held, and there is no
need to have one about a last statue – it is the same.
Nonsense. We are trying to figure out a shadow of a
shadow, counting angels on the tip of a needle. I do not
enjoy someone dictating me to where I should go and
why I cannot do what I do or how I do it. The Invincible
Canon has been already dictated and we cannot really
be more contemporary. From my point of view, I need a
craft and I consider it my essence. It often does not look
that way, but I am positive about it. I am not saying that
all wanting to create sculptures must learn how to model,
but this journey is one of many and almost all of them
are the right ones. I do not take huge exhibitions and
realizations, measuring their visit rate etc. as important.
In the art of sculpture, I would point out generosity and
monumentality of expression, cleanliness and clarity of
execution or even a simple strong confidence which are
at these times present and its not even really possible
otherwise; for me, the names Anish Kapoor, Rachel
Whiteread, Tony Cragg, Eduardo Chillida and Thomas
Schütte are proof. Too bad that sculptures somehow
disappeared a little bit from architecture. The wide core
that once was here is missing. And individual pieces and
symposiums cannot replace that.
P. V.: Can we talk about a trend or tendency?
V. M.: yes, nowadays, you will hear about a social
sculpture, non-material sculpture, art of relief sculpture,
sculptor’s art of sculpture… again, not to dismiss this, I
respect and many things even perceive very positively for
myself, but just the simple need and cadency with which
we come up with new names and theories, it has “trend
forming” potential by itself. It’s a trend on its own.
P. V.: You have been working for a long time at the
Prague’s AVU (Academy of Fine Arts) as an assistant in
the studio of Jindřich Zeithamml. How do you see the
young generation of sculptors in our country? Does
it have any specifics compared to abroad? Is there
something characteristic that would speak of its place of
origin, of some territorial context?
V. M.: Similar situation. You can see similar people
abroad. I would slightly distance myself against the same
that I have talked about, but from the other side. And it
cannot be generalized; it is simply a feeling, perception
of the fact that many sculptors in reaction to higher
“liveliness” of other areas of fine art, which in fact is a
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history anyways, anchor themselves in the positions to
protect their rights and then they are not very tempted
to lift their anchors and move forward. This leads to
lesser variety of the art of sculpture. In fact, it is heroism
to currently go study the art and especially the art of
sculpture, considering the future employment – not
only the existential. The demands of the field (which
I am talking about) often do not allow competing with
the amount of exhibitions and self-presentations of the
current standard of art, which has not even really started
to fully function. But I am exaggerating – we cannot
swiftly statistically delete it and we are not running a half
marathon. There IS a generation and it is strong in their
individuals, not only ones like Schütte (Thomas Schütte)
with a healthy confidence. We will worry so much about
our exceptionality and specifics compared to the rest
of the world that we forget that we actually truly ARE
exceptional.
P. V.: What realization did you prepare for the Broumov
Monastery?
V. M.: So, what is the name of the exhibition?... Just

kidding, of course I know, but I am not a big fan of
speaking before the object I am talking about is clear
or at least finished. I generally do not like to speak too
much. By specifying something, I’ll lose the contact
and I will only finish the work that I have started. I
definitely do not want the work to just illustrate the name;
that should be a result of many concurrent actions.
Therefore any interpretation is correct. I strive to express
myself precisely. As a guide for the spectator, I would
probably just pile a huge amount of even contradicting
information. The word “polarity” is thus one of such
pieces of information. The baroque monastery where the
exhibition will be installed is, and the necessary reaction
to it is, of course, saturated with polarity. Another layer
added by me to the original baroque layer, the originally
clean periodically logical intention, slowly clogged by
other layers, other clear expressions and reactions of the
times. A concrete imprint of a wood beam. Some places,
the entire disposition and purpose has changed, other
places it was necessary to open up a door; too high
spaces were changed to more floors, it was necessary
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to install electric wiring. It is interesting how much
the originally generous idea, and this applies even
for a case of a townhouse apartment, withstood.
Somehow even a purist intervention that brings
everything back is again an intervention in the
essence changing the original concept, and it
only conserves our “idea” of the baroque era. It is
just another distinctive layer. We are standing in a
space, from our current view, clearly and definitely
specified, composed of shattered pieces of
history, whose all causes and consequences we
are unable to comprehend, and why should we
even be? Once there was an axiom that said that
even individual details of a sculpture taken out
of context, if they withstand their own existence
then they have their own quality and thus only
emphasize the strength of the art in its whole.
Thanks to the progress, which is „marching taking
mile long steps“, we continue to more and more
precisely atomize a world. Each past period had
its own universe quite specified and described,
even though there always were some doubts. I
am now standing here and want to understand
and individually describe each atom of my body,
all in one moment and one entity. And doubts? Of
course I have them.
Once I enjoyed childishly coming up with names
by randomly opening any book, point with a finger
and then try to fill the meaning of the words with
a content that I have prepared ahead of time.
Surprisingly, it always worked out.
When my son received the information that a
shadow is grey, he opposed saying that a glass
throws a colorful shadow.
Sentiment.
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