
Rezidence Contretype    

 
Z rezidence a celeho prubehu pobytu mam velmi pozitivni dojem, i kdyz mesic muze byt pro pobyt v 
cizim meste kratka doba na to se ponorit do dane problematiky. Pote, co byl muj projekt vybran, jsem 
byla velmi prijemne prekvapena z perfektni organizace prubehu cele rezidence. Zvlaste po prijezdu do 
Bruselu, kdy byl zajisten odvoz primo z letiste do galerie, az po asistenci behem celeho pobytu a prace 
na projektu, jsem byla potesena ochotou ze strany Ceskeho Centra pod vedenim Kristyny Prunerove. 
Samotna galerie Contretype je jiz pres tricet let vedena Jean-Luis Godefroid, ktery je nejen velmi prijemny 
clovek, ale zaroven vysel vstric pri reseni jakehokoli problemu ohledne prace na projektu, stejne tak jako 
jeho asistenti, kteri mi pomahali predevsim s resenim technickych otazek behem tvorby. 
 
Na zacatku doslo ke zmene puvodniho konceptu projektu, coz bylo bez vetsiho problemu galerii 
odsouhlaseno. Soustredila jsem se na jinou socialni skupinu, a to na lidi zebrajici v ulicich Bruselu, jejichz 
prumerny vydelek cini nejvice z cele Evropy, prevysuje trojnasobne prumer ostatnich evropskych zemi. 
Lide nejruznejsich narodnosti se tu sjizdeji vydelavat penize timto zpusobem, aby se pak zase mohli 
vratit do svych zemi. Rekla bych, ze tento fenomen je dan predevsim socialni empatii ze stran zde zijicich 
obyvatel a diky tomu zde tak muze existovat tak velka sit skupiny techto lidi.
 
Prvni tyden meho pobytu jsem stravila resersi nejruznejsich asociaci zabyvajicich se touto problematikou. 
Chtela jsem se s nimi spojit predevsim proto, abych se dovedela, jak se k temto lidem dostat blize a jak 
s nimi diky jejich nejiste pozici nejlepe komunikovat. Bohuzel tento proces trval moc dlouho na to, abych 
cekala, dokonce jedna z organizaci mi mohla nabidnout pomoc nejdrive v breznu pristiho roku. Proto 
jsem se rozhodla do ulic vyrazit sama a nasledujici tyden travila seznamovanim se prostredim a zvolenou 
socialni skupinou. Prace v takto nestabilnim prostredi nebyla vzdycky jednoducha. A to at uz proto, ze tito 
lide neumeli mluvit stejnym jazykem, nebo pro jejich charakter, ci caste presuny z mista na misto. 
 
Predstava byla vytvorit serii fotografii techto lidi a to ve stejnem charakteru, ktery mame my kolem jdouci, 
tedy kdy tyto pribehy “tam dole” nevidime, a to neosobne zeshora. Objekty z fotografii pak pri samotne 
prezentaci s okolim separovat, aby vznikl dojem non komitalniho pocitu. Znamenalo to tedy nejen se 
dostat natolik blizko k temto lidem, ze mi dovoli je vyfotografovat, ale take je dokazat presvedcit, ze je 
budu snimat zeshora. S timto problemem mi opet vysla vstric galerie, ktera zajistila vse potrebne a to i 
prevoz se zebrikem po meste, vcetne asistence jednoho ze zamestancu. Stejne tak vyslo vstric i Ceske 
Centrum, od ktereho jsem mela taktez zajistenou asistenci pri samotnem foceni. Nasledujici tydny jsem 
tedy vyrazela vzdy s asistentem na mnou vytipovana mista Bruselu, kde probihalo foceni. 
 
Tento fenomen zpusobu vydelavani penez by se tu dal zaradit mezi ostatni povolani uz jen diky tomu, 
ze vetsina lidi ma jasne stanovenou dobu, kterou travi v ulicich a “vydelava”. Nekdo sem dokonce z jine 
zeme priletel letadlem, nekdo si zebranim setri na novy pocitac, jiny mi ukazoval na svem digitalnim 
fotoaparatu zabery “prace” z Parize. Tento svet zustava jdoucim kolem skryty, vhazuji nemale obnosy, 
prinaseji jidlo ci  obleceni a casto se snazi nabizet nejruznejsi pomoc, kterou vsak mnoho z nich 
odmita. Fenomen zebrani zde nema s jinymi misty v Evrope obdoby a neni divu, ze se zde sjizdi lide 
nejruznejsich narodnosti, aby si tak zajistili ziti jejich neviditelnych osudu.
 
V poslednim tydnu jsme se sesli s galeristy a probirali moznosti instalace jiz nad nafocenym projektem. 
Behem me rezidence probehl v ramci galerie maly knizni festival, kam bylo pozvano nekolik mistnich 
vydavatelu specializujicich se predevsim na fotograficke projekty. Diky tomu bude s jednim z nich 
pravdepodobne mozne v budoucnu navazat spolupraci. Zbyly cas behem pobytu jsem travila 
navstivovanim nejruznejsich kulturnich akci, kterych je Brusel opravdu plny, a rekla bych, ze tento fakt 
zustava pro mnohe z jinych zemi, kteri Belgii nenavstivili, stale skryty.
 
 



 
 
FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE:
 
Dokument z prubehu prace:

 
 

 
Fotograficka serie: 

 
Instalace: 

    
 


