
Proměna sedlišťské Baby na druhém konci světa
Baba ve větru na Novém Zélandu

I. Vztah déšť a vítr

   Sedlišťská Baba je podle staroslovanské mytologie bohyně 
deštivých mračen. Abych svou globální filosofii o akupunktuře 
Země směřoval k harmonii, vytvořil jsem na opačné straně Země 
doplňující ale zároveň protikladnou sílu deštivé Baby. Déšť a vítr 
v přírodě působí téměř současně. Představme si planetu Zemi jako 
harmonické těleso, které je ovlivňováno působením Slunce a 
Měsíce, kde vždy na jedné straně je den a na druhé noc. Na jedné 
zima a na druhé léto. Stejně tak jsem postupoval v otázce déšť a 
vítr. Déšť planetu zavlažuje, vítr planetu vysušuje. Slunce planetu 
ohřívá, Měsíc ochlazuje atd. Proto jsem na protilehlém konci 
planety vytvořil Babu ve větru Taranaki (Taranaki je posvátná hora 
Maorů a váže se k ní legenda).

II. Přílet do ráje

   Kdo byl na Novém Zélandu určitě ví, o čem mluvím. Nejzelenější, 
nejčistší,  nejzachovalejší příroda a prostředí na Zemi. Ano, 
hovoříme o Novém Zélandu. Letadlo ze Singapuru přistálo 
v  Aucklandu – největším městě Nového Zélandu. Ještě před 
přistáním letadla jsem pohlédl z okénka. Ještě nikdy předtím jsem 
neviděl zelenější pevninu jako tady. Země se čtyřmi milióny 
obyvatel a  minimálně s  desetinásobkem ovcí mě přivítala svým 
poklidným a nikde nespěchajícím tempem. Nasedám do autobusu, 
který mne přepraví do malebného centra města u stanoviště 
autobusů. Za několik hodin mi totiž odjíždí spoj do New Plymouth 
vzdáleném asi 300 km. Autobus jel nezvykle rychle, ale vzhledem 
ke kvalitě cest to bylo pochopitelné. Cesty na Novém Zélandu jsou 
ve velmi dobrém stavu. A jak pokračujeme na jih, mění se také 
krajina. Dalo by se říct, že každých 100 kilometrů na jih se mění 
také zemské pásmo. Ze subtropického se stává mírné nebo horská 
krajina se změní v rovinatou. Autobus projíždí převážně pevninou a 
téměř kopíruje tok řeky Waipa. V  závěru jízdy však jede po 
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které má na Novém Zélandu bohatou tradici. Muži mají tetováním 
pokrytou celou tvář, zatímco u žen se používá tetování pouze na 
spodním rtu a bradě. Všiml jsem si také dobových fotografií, které 
zobrazovaly různé životní situace obyvatel v  minulém století, 
v době kolonizování severního ostrova Nového Zélandu. Parihaka 
stále připomíná narušení starých tradic a ztrátu území Maorů, kteří 
se stále hlásí o svá práva. V  paměti mi utkvěla fotografie mladé 
maorské ženy sedící před tradičním maorským domem. Měla ve 
vlasech bílé peří. Vnukla se mi představa čekání na manžela, který 
je neprávem uvězněn. Ve 
městě se také nalézá kvalitní 
galerie moderního umění. 
Byla v  ní futuristická výstava 
od autorů různých zemí 
zaměřená na ničení životního 
prostředí. Ačkoli je v  Novém 
Z é l a n d u p ř í r o d a v e l m i 
zachovalá, je zde jiný problém 
– příliš silné sluneční záření 
způsobené nedostatkem 
ozónové vrstvy. 
   Baba ve větru. Tak jsem 
nakonec pojmenoval dílo 
z  andezitu. Esovitě zvlněná 
postava ženy oděná do 
dynamick y se v inoucích 
d r a p é r i í , j e j i c hž s y s t é m 
spirálovitě obtáčí celou figuru. 
Z d e j s e m t a k é p o u ž i l 
jednoduchých kresebných 
r e l i é f ů i n s p i r o v a n ý c h 
m a o r s k ý m t e t o v á n í m . 
Samotný portrét ženy má 
tradiční tetování na spodním 
rtu a bradě. Tato socha byla 
vybrána pro instalaci ve 
veřejném prostranství na nově 
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maorského umění, ale i umění národů Nové Guiney a všech národů 
ostrovů Polynésie a Mikronésie. Vystavené předměty dokazují 
tvůrčí bohatost a kulturní poselství umění přírodních národů pro 
naši i budoucí generace.

Výstava Amazonia a Taranaki v Lašské galerii v Sedlištích

   Stalo se již tradicí, že vždy po svém návratu ze světa uspořádám 
za pomoci mých přátel výstavu doma, v Sedlištích, v Lašské galerii. 
Nejinak tomu bylo i po mém návratu z Nového Zélandu. Výstavu 
zahájil významný český fotograf profesor Jindřich Štreit. Byly zde 
vystaveny nejen velkoplošné fotografie mých soch Amazonia 
v Brazílii a Baba ve větru na Novém Zélandu, ale i fotografie, knihy, 
pohlednice, katalogy a originální artefakty, mušle, kamínky a 
semena či listy stromů z různých míst, které jsem navštívil v obou 
exotických zemích. Pro všechny artefakty a rostlinné části jsem 
vyrobil skleněné vitríny. Výstavní prostory galerie doplnila tehdy 
zatemněná místnost, kde jsem nainstaloval kompozici „snícího 
poutníka v Amazonii“. V  této místnosti byla pověšena pravá 
indiánská houpací síť hammock (visuté houpací lůžko) a po 
stěnách zobrazeny skalní kresby z  Amazonie. Ultrafialové světlo 
dodalo instalaci zvláštní atmosféru. Součástí výstavy bylo i 
promítání dokumentů v sedlišťském kině, které jsem natočil v obou 
zemích. Na vernisáž a na promítání se přišlo podívat 200 
návštěvníků. 

Gaia a realizace zahrady v Praze – Zbraslavi

   Po návratu z Nového Zélandu a po úspěšné výstavě v  Lašské 
galerii jsem zůstal několik měsíců v České republice. Realizoval 
jsem totiž v Praze na Zbraslavi velký projekt. Jednalo se o zahradu, 
obelisk a fontánu. V této kompozici jsem použil zásady Feng-šuej, 
kterými se zabývám. Vzhledem k různým dodavatelům musel jsem 
koordinovat celou stavbu tak, aby jednotlivé části projektu mohly 
být zrealizovány, mimo jiné i žulový obelisk vyrobený převážně 
strojně. U fontány tomu bylo ale jinak. Celou sochu jsem prakticky 
zhotovil sám s pomocí asistentů. Věhlasná bohyně Gaia – matka 
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další protinožec z  Nového Zélandu, Barry, maorský sochař, také 
jeho znám z  newplymoutského sympozia. Mladší výtvarnice 
korejského původu z  New Yorku přijela autem pár hodin přede 
mnou. Kdybych to tušil, mohli jsme jet spolu. Když ráno, po 
japonské snídani, vybaluji své nářadí, všichni souhlasně oceňují 
jeho kvalitu. Růžovou menší sbíječku si Katsumi dokonce tak 
oblíbil, že jsem mu ji později koupil a zaslal z  Prahy. V  lese, kde 
Jesse žije, je kromě hustých jehličnatých stromů také menší 
naleziště bazaltu a žuly (bazalt – tvrdá hlubinná vyvřelina tmavého 
odstínu). Každému sochaři 
nabídl různé druhy kamene 
pro tvorbu. Já, jenž jsem si 
u s m y s l e l , ž e v y t v o ř í m 
monument pro Ground Zero, 
jsem se nemohl spokojit ani 
s  j e d n í m . B y l y m a lýc h 
rozměrů. Koupil jsem od 
Jesseho blok místní bílé žuly 
ležící v  křovinaté dolině. Byl 
přes osm stop dlouhý (stopa, 
míra používající se v  USA je 
shodná s  délkou 30,48 cm). 
Právě v něm jsem totiž zhlédl 
budoucí zvlněnou ženskou 
postavu. Když pomocí jeřábu 
dosedla pětitunová masa 
kamene na pracovní místo, 
mé vzpomínky na dosud 
nedokončenou sochu Gaia 
byly stále živé. Tento kámen 
byl bělejší a s většími zrny než 
u mrákotínské žuly. Nakreslil 
jsem na něj základní zvlněnou 
siluetu postavy. Odpoledne 
jsme jeli nakoupit potřebné 
elektrické nářadí. V  Americe 
totiž se ani vzduchové a ani 
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