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Tomáš Hodboď se vrací ze svých sběračských dobrodružství. Má nalomené žebro. Zapaluje
si jednu cigaretu od druhé. Chybí mu spánek i každodenní pobyt venku. Má chuť na drogy,
aby nemusel vnímat stresové prostředí „běžného života“, ale má dostatek peněz na to, aby
chodil po Praze a ztrácel je.
Náš nedávný rozhovor začal konstatováním, jak těžké je dělat výstavu, když se smysl takové
aktivity vytrácí ve srovnání s nutností dýchat. Bylo obtížné jej přesvědčit, aby se pokusil
zhmotnit svůj aktuální pohled na svět v prostoru Galerie Alternativa. Stále opakoval, že
skutečnost prostě je a my ji nemusíme hledat, měnit nebo vytvářet novou a lepší. Prostě
existuje ve své dokonalosti, jen ji tak neumíme vnímat.
Výstava by tedy mohla začít konstatováním, že život může být strašidelně jednoduchý. Jak
ale dospět a přijmout takové poznání? Jde to skrze práci, dobročinnost či víru v lepší
systém? Řekněme, že poznání pravdy či podstaty je odvislé od svobody, možnosti ducha
vidět věci takové, jaké jsou. Nezávisle na tom, jak by je vidět chtěl, tedy lepší, spravedlivější,
krásnější, zdravější, spokojenější, bohatší atd.
Po formální stránce jde o kombinaci video-záznamu rozhovoru autora se sebou samým a
instalace, která kódovaným jazykem komunikuje s divákem, a je pouze na něm, jestli bude
ochoten a schopen sdělení rozumět.
Po obsahové stránce se výstava dotýká prostého poznání a možností sdílení se sebou
samým nebo s návštěvníkem galerie.

Co nám tedy Tomáš Hodboď říká:
„Tak jsme tady zas čas říct že to neřeknu říkám vám že to neřeknu a vy byste měli vědět
že bych řekl že to neřeknu a proč to je obtížný filozofický problém když to řeknete pak to
nevíte a já doufám že rozumíte všemu co říkám protože vám to neřeknu víte a co bych vám
tady měl říct … já vám to neřeknu hehehe a to je ta pointa že vám to neřeknu víte a měli
byste to vědět sami protože já vám to neřeknu a víte proč bych vám to měl říkat protože
vy to už víte vy víte vše vy nepotřebujete někoho jiného aby vám cokoli říkal protože vy už
vše víte zkuste přemýšlet a pak zkuste nepřemýšlet když nepřemýšlíte tak to víte a co to
znamená vědět já nevím protože když to budu vědět pak to nebudu vědět pak to nevím
víte a vy byste to měli vědět protože už to vše víte a já vám to neřeknu protože vy to už
víte a je to velmi obtížné.
Ano situace je velmi těžká protože ta tableta padá z mého jazyka a můj jazyk bolí a ten se
nemůže pořádně hýbat protože tvrdne tak když jste doma tak to zkuste jako to dělám
já když chcete říct někomu … když chcete někomu říct něco špatného dejte si tabletu na váš
jazyk a řekněte to a uvidíte jak obtížné to je říct něco špatného někomu koho milujete nebo
si myslíte že ho milujete a tak to by mohlo být skvělé kdyby lidé kteří chtějí říct něco
špatného jiným lidem a měli by tyto tablety na špičkách svých jazyků a pak možná nikdy
neřeknou něco špatného jiným lidem a co s politiky kdyby měli tablety na špičkách svých
jazyků oni možná neřeknou nic špatného a možná budou mluvit méně a dělat více jako
někdo kdo chce.
Ahoj znova tak situace se stává opravdu velmi náročnou stávám se trošku vyčerpaným
ale to nevadí protože to je umění umění a to je velmi chytré umění a já jsem velmi chytrý
umělec proč protože mám tabletu na špičce svého jazyka protože kdybych neměl tabletu
na špičce svého jazyka tak bych vám rád řekl něco velmi jasně a potom zjistíte že nejsem
tak chytrý jak vypadám takto vypadám jako velmi chytrý týpek a zkouším říct něco velmi
důležitého a proto mám tabletu aby to bylo těžší protože mám víc času nad tím přemýšlet o
tom co bych chtěl říct a vy si to budete pamatovat a půjdete zpět domů nebo do vaší práce
zítra nebo pozítří a řeknete si hej ten člověk řekl něco velmi chytrého a něco na tom je a já
můžu změnit svůj život nebo můžu rozumnět svému životu tak jak je jako něco něco čehož
význam význam jako takový význam bez nějaké nějaké nějaké nějaké nějakého snažení
nebo zkoušení nebo chtění dělat nějaké změny a můžete jen pozorovat co se děje a to je
vše pozorujete co se děje pozorujete vaše přání.
Tak kde jsem to byl vy pozorujete vy pozorujete sebe sama nebo coko-li nebo vy jenom
pozorujete vaše dýchání nádech vydech a vy vnímáte jaká je to zábava pozorovat vaše
dýchání a je to zadarmo je to zadarmo nic vás to nestojí vůbec nic nepotřebujete k tomu
peníze pozorovat vaše dýchání nádech výdech nádech výdech tak přijdete domů a
uvědomíte si hej ten člověk řekl že dýchání je zadarmo he.
Tak jsem tady zas a doufám že se dostávám ke konci protože jsem trošku unavený tak se
pohněme nejsem neřeknu vám nic ne nic vám neřeknu protože vy víte vše a vy vše
máte vy dýcháte a vaši vaši blízcí také dýchají a vaši politici dýchají a černí lidé
dýchají žlutí lidé dýchají a víte lidé z Indie dýchají taky a lidé chytří lidé taky dýchají tak
to znamená že jste stejní jako všichni ostatní jste stejní jako já protože dýcháte a vy
dýcháte vy víte vy rozumíte všemu všichni dýcháme je to tak jednoduché ale já vám to
neřeknu neřeknu vám to protože když vám to řeknu tak to nic neznamená nic a nic je nic a

nic je vše tak vy byste měli vědět že vy musíte nevím možná nesmíte já se teď musím
nadechnout a musím nebo můžu nadechnout vydechnout teď myslím že bych tady měl
přestat protože protože vám neřeknu to nejdůležitější neřeknu vám to nejdůležitější vy na
to musíte přijít sami vy naleznete odpověď sami pro vás samé a nikdo nikdo vám neřekne
jak to udělat protože je to tak jednoduché když to řeknete tak to nevíte když vám to někdo
řekne pak to neví když si myslíte že to víte pak to nevíte tak přemýšlejte o tom ale nikdy si
nemyslete že to víte děkuji za vaši pozornost děkuju velmi velmi hodně bylo to
potěšení bylo to potěšení každopádně moje jméno je Tomáš Hodboď a jsem téměř čtyřicet
let starý a někdy jsem velmi štastný a někdy nejsem tak štastný někdy mám vše … vše co
potřebuju někdy toto vše není dost někdy mám nic a to je.
Velmi se omlouvám toto je poslední věc nebo poslední minuta nebo vteřina někdy já
nevím někdy opravdu nevím a někdy někdy vím vše a opravdu se znám a je opravdu lepší
teď přestat protože … já nevím co říct dál mohl bych vám říct ten vtip ten vtip co jsem
vymyslel ok řeknu ho dobré ráno vaše papíry prosím eeee já mám svoje papíry v prdeli
hehehehe tak to byl ten druh dobrého vtipu který jsem vymyslel několik měsíců zpátky a
zkouším nebo už před rokem zkouším ho říkat lidem a pak mi budou dávat nějaké
peníze a já si koupím nějaké brambory a cibuli uvařím si večeři a nyní vám řeknu na
shledanou a sním tuto tabletu hmm tuto tabletu ta je opravdu neškodná neudělá mě
opravdu šťastným tato tableta je normální tableta opravdu nic opravdu nic
důležitého jenom spolknu tuto tabletu a udělám to teď ham.“
Ignác Rejsek

