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VĚŽ PRO JANA PALACHA

TOWER FOR JAN PALACH

Rád své sochy někomu připisuji. Mnohdy svým oblíbeným architektům, spisovatelům, filozofům či básníkům. Jindy místům, událostem nebo pocitům a náladám. Tuhle sochu jsem dělal od začátku s myšlenkou
na Jana Palacha. Začal jsem na ni pracovat 19. ledna
2019, v čase padesátého výročí jeho sebeobětování.
(11. 8. 1948 – 19. 1. 1969) V rádiu událost vzpomínali
ze všech možných úhlů. Nebylo možné dělat nic jiného... Přizvání k výstavě “Celebrating 30 years of freedom”, která měla v australské Sydney připomenout, že
je už třicet let naše země svobodná, přišlo v čase, kdy
jsem na Věži pro Jana Palacha pracoval. Organizátoři nabízenou sochu přijali a vytvořili z ní motiv celé
výstavy. Moje předstva, aby socha stála na samém
pokraji útesu nad oceánem tak, aby za ni byla pouze
modrá hladina a nekonečné nebe, se naplnila. Tak se
stalo, že oceán a nebe byly součástí sochy a umocňovaly její poslání.

I like to dedicate my sculptures to someone. They are
often my favourite architects, writers, philosophers, or
poets. Sometimes I dedicate them to places, events or
feelings, and moods.
From the very beginning, I made this sculpture with the
thoughts of Jan Palach. I started working on it on 19 January 2019, at the time of the fiftieth anniversary of his
self-sacrifice (11 August 1948 – 19 January 1969). The
event was reminded from all points of view on the radio.
It was not possible to do anything else...
The invitation to the exhibition “Celebrating 30 Years
of Freedom”, the intent of which was to remind Sydney, Australia, that our country has already been free
for thirty years, came at a time when I was working on
the Tower for Jan Palach. The organizers accepted the
offered statue and used it as a motif of the whole exhibition. My conception of the statue standing on the very
edge of a cliff above the ocean with only the blue surface and the endless sky behind was fulfilled. Therefore,
it happened that the ocean and the sky were part of the
statue and enhanced its mission.
After the exhibition, the organizers decided to move the
Tower for Jan Palach 4,000 km to Western Australia to
the amazing Cottesloe Beach near Perth. The intention
of the installation was brought to even greater perfection there as the statue was placed on a narrow stone
cape stretched out deeply to the sea. The accompanying text clarified everywhere who Jan Palach was.
However, I was attracted by the idea of placing the statue in Klatovy as well.
By the time the Tower for Jan Palach sets out to another
pilgrimage, it was standing on the site of the statue of
the communist president Antonín Zápotocký, with the
towers of our city in the background.

Po skončení výstavy se organizátoři rozhodli převézt
Věž pro Jana Palacha 4 000 km do Západní Austrálie
na úžasnou pláž Cottesloe u Perthu. Tam byl záměr
instalace dotažen k ještě větší dokonalosti, když sochu osadili na úzký kamenný mys zasahující hluboko
do moře. A všude doprovodný text objasňoval, kdo byl
Jan Palach. Mě ale lákala představa umístit sochu i v
Klatovech. Než se Věž pro Jana Palacha vydala na další pouť, stála na místě, kde stávala socha komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, a její pozadí
tvořily věže našeho města.

Sydney 2019

Cottesloe – Západní Austrálie 2019-2020

Klatovy 2021

Praha-smíchovská náplavka 2021

