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artist statement

Martin Pondělí ek

Práce s asem je v mé tvorbě klí ová. as je protkán kresbami, objekty, designově–umělec-
kými produkty a texty, které je dopňují. Je přítomen skrze práci strávenou v procesu tvor-
by a zároveň se snažím, aby rezonoval skrze monumentalitu výsledného po inu. Proto je 
pro mne vždy velmi důležitý malý detail/komponent, který následně násobím. Opaková-
ní a jeho variace v jednoduché kompozici působí minimalisticky a chladně, z toho důvodu 
doprovázím práce texty s nádechem relaxa ní a lehce romantické poeti nosti. 

as ve všech případech snažím natahovat a zpomalovat, jako se tomu děje například 
v přírodě (eroze, pomalý růst kaktusů, …). Důležitý je pro mne moment srovnání asu 
nekone ného s tím naším lidským, který je vymezený. Vlastními vzpomínkami se dale-
ko nedostaneme a tak jsme nuceni se obracet na vzpomínky předchozích, které stárnou                            
a postupně pozbývají relevanci i “pravdivost”. 
A protože budoucnost je velmi nejistá. Chci brát sou asný moment nejen jako spojku mezi 
minulostí a budoucností, ale jako tu nejstřízlivější chvilku uvědomění se. 

Jako Lucie Bezdě ná

Umělecké po iny Lucie se odehrávájí na pomezí nekorektního humoru a vážných témat.  
Tímto způsobem je zvulgarizován vážný námět díla a dovoluje laickým divákům přistou-
pit k problému mnohem jednodušeji. Skrze humor věci zevšedňují. Hlavním z těchto té-
matů je kritika zarytého myšlení v naší spole nosti. Úzy, tradice, akomoda ní a asimila ní 
procesy zamrazili tendence kritického myšlení a otevírání možností úhlů pohledů na tyto 
do paměti vryté zkušenosti. Mnoho z těchto problémů má jádro v nepochopení lidských 
identit sou asného spole enského světa a odlou ení od přírody. Žijeme v uměle vytvoře-
ném prostředí s povinnostmi nad svobodami, ale předsudky a stereotypy si spolu neseme 
nadále. To chce Lucie nabourat a alespoň nazna it, jak se oprostit a osvobodit duši. 



Pohladím Tě

15 x 25 cm, 2020
skleněné korálky, len



Pohladíš mě

variabilní velikost, 2020
keramika, úplet



ze série kreseb Kvetu do záhuby

17,5 x 20 cm a 21 x 29,7 cm, 2020
kresba na papíře



Louka starých časů 

Je teplo. Máš ještě stále zavřené oči. 
Vůkol se rozeznívá symfonie impuls-
ních zavlažovačů. Cítíš čerstvě pose-
kaný a pokropený anglický trávník. 
Otevřeš oči a spatříš blankytná nebe-
sa. Opřeš se o lokty a rozhlížíš se ko-
lem. Pozoruješ vlny vody pryštící z 
hadic vinoucích se jako užovky. Cítíš 
se spokojeně. Cvakání závlahy náhle 
ustalo. Je ticho. Krůpěje vody se blyští 
v moři zeleně. Tvé oslněné oči se po-
malu zavírají. Usínáš.

Stáž na UMPRUM
Návrh  na hedvábný šátek, 2019
70cm x 70cm
digitální koláž



Vkroč do mě

vidím tvé oči
hladím tvou pokožku

cítím tvůj tep
čas se zastavuje 

smysly sílí s každým dalším 
výdechem

verva mne zbavuje hmoty
pomalu prostupuji na povrch svého 

těla
cítím se zranitelně

jsem v bezpečí
stékám plynule k tobě

naše esence se mísí vírem do jedné
už nejsou žádné smysly

Stáž na UMPRUM
Korálková maska, 2019
skleněné korálky, polyester



Stáž na UMPRUM
Vkroč do mě - výšivka, 2018
150cm x 150 cm
mohér, polyester, len, viskóza



Povrchová úprava I

obrana/ochrana
kontrola/sebekontrola

anonymita/sociální masky
intimita

Masky I a II, 2019
polyester



Počkej, vzpomenu si

Počkej, vzpomenu si, 2018
variabilní velikost, 27kg
ocel

Maska, 2018
látka





To vše se jenom tváří

To vše se jenom tváří, 2016
variabilní velikost
dřevo



Není čas ztrácet čas

Polštářová vyvřelina, 2017
70cm x 70 cm
kresba na papíře



Není čas ztrácet čas, 2017
3m x 2m
dřevo, látka, kov



Postavy, 2017
10 cm x 24 cm
tužka na papíře



Příběh všemi deseti

VIII a V, 2016
70 cm x 100 cm
tužka na papíře 





U vody

Hydrofilní romantismus I a II, 2015
42cm x 29,7cm
tužka na papíře 



Rekonstrukce I a II, 2013
digitální fotografie




