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	 Tento projekt je inspirován mou psychickou cestou. V mém životě se stalo 
nespočet momentů, které mě dost ovlivnili a já se s nimi musel vypořádat. Byly to 
náročné momenty, kvůli kterým jsem nedokázal pracovat sám se sebou podle 
svých představ, své bolesti v sobě držel a nedostával je dál ze sebe. Každým 
dnem jsem cítil, že je čas se zbavit tlaku, který ve mně byl. Stalo se. Tlak se uvolnil. 
Mohl jsem dýchat.


	 Jeden z největších tlaků, který jsem v sobě nosil právě vypovídal o mé 
sexualitě. Když jsem řekl poprvé “Jsem gay”, byl to moment, který nikdy 
nezapomenu. Díky této větě se ve mně vzbudilo pravé já. Hranice mé identity se 
staly neomezené. Každým dnem rostu a cítím, že hranice, které jsem ve svém 
životě vždy vnímal, neexistují. Můj život jak kdyby dostal neomezenou sílu a já 
mohl dělat nemožné. O tom vypovídá právě Malá Mořská Pchenda. Jedná se o mé 
alterego, které žije za hranicí nemožného. Nežije ve sféře, která ho omezuje. Žije ve 
světě, který jí nabízí možnosti, po kterých ani netouží. 


	 Jedná se o bytost, která je sama sebou. Je respektující, láskyplná, ale 
neomezuje se společností. Žije podle svého. Nechce životem proplouval a přežívat, 
chce život řídit. Nastavit si své cílé a hledat svůj směr, kterým dál propluje.


	 Už od dětství mě vždy fascinovala popová kultura. Díval jsem se na hudební 
videoklipy, vnímal detaily záběrů, obdivoval styling interpretů a chtěl jsem být 
součástí celého vizuálu. Určitě mohu říct, že takovou inspirací byla vždy Lady 
Gaga. Projekty, které měli hloubku a jejich vizuál mě vždy dokázaly vtáhnout do 
celého dění. Pamatuji si, že jsem si vždy hlídal, kdy bude nový videoklip či live 
performance, abych se mohl co nejdříve podívat. Každá její éra měla co nabídnout 
a já jsem na ně vždy rád čekal.


	 Proto jsem se rozhodl, že celý projekt “Malá Mořská Pchenda” pojmu v 
tomto stylu. Výstup ve formě videa, fotografie a stylingu pro mě byl jasný od 
začátku. Hudebně jsem cítil, že chci zamířit do něčeho odlišného, proto jsem zvolil 
Sophie -Whole New World / Pretend World. Tato skladba ve mně evokuje několik 
emocí, které nedokážu sám popsat, zároveň si ale neumím představit jinou 
skladbu, na kterou bych chtěl své alterego v této formě zobrazit.
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