
Závěrečná zpráva  

Rezidenční pobyt v Českém Krumlově je možno nahlížet z různých perspektiv. Pokud je jeho hlavním 

cílem poskytnout umělci klid a zázemí pro soustředěnou práci v ničím nerušeném prostředí 

romantického maloměsta, zdá se být pobyt ideální jak z hlediska lokace tak velikosti atelieru a 

k němu přilehlého bytu. Očekává-li rezident spolupráci s galerií Egon Schiele Art Centra nebo 

jakoukoli iniciativu vedoucí k interakci mezi rezidenty z jiných zemí, bude zklamán. Vyústění 

rezidenčního pobytu ve veřejnou prezentaci nebo výstavu v  místě konání bych považoval za jeho 

přirozené vyvrcholení a zároveň programové zpestření galerie ve vztahu k místním obyvatelům, 

zejména s přihlédnutím k množství projektů místně specifického charakteru, velkému prostorovému 

potenciálu galerie a ročnímu trvání hlavních výstav. Nejsem si jist, jestli se s těmito návrhy pohybuji 

ještě v rámci vymezeného formátu závěrečné zprávy, protože nevím, komu je určena. Jsou-li to 

budoucí rezidenti, chtěl bych je navíc motivovat k nákupům ve večerce v bezprostřední blízkosti 

atelieru, přímo proti mostu. Její majitelé jsou, společně s paní knihovnicí z Městské knihovny, 

nejhodnější lidé, které jsem v Českém Krumlově potkal. Pokud jsou čitateli zástupci Egon Schiele Art 

Center, přál bych si, aby chápali výše zmíněné připomínky jako subjektivní, ale dobře míněné 

zamyšlení z pohledu rezidenta a chtěl bych jim poděkovat za možnost z této pozice na ně 

nahlédnout. Je-li to výběrová komise, chtěl bych její členy srdečně pozdravit, poděkovat za to, že čtou 

závěrečné zprávy a popřát objektivní výběr. 

Mnou předložený projekt byl úzce vázán na město Český Krumlov a jeho prezentace mimo něj pro 

mě postrádá smysl. Virtuální prostor této zprávy je de facto jedinou formou jeho prezentace, a ačkoli 

předložený popis projektu nijak nespecifikoval formu jeho výstupu, instalaci v atelieru před odjezdem 

nepovažuji za adekvátní, ale nutnou, jelikož byla vytvořena pouze pro potřeby fotodokumentace pro 

tuto zprávu. Sestává se z dílčích objektů, instalací, záznamů akcí, fotografií a textu provázaných 

společným jmenovatelem Český Krumlov, zamýšlených jako součásti jednoho projektu (viz projekt). 

 

Obávám se, že tato krátká zpráva může, navzdory mé snaze, vyznít poněkud negativně, ačkoli mé 

zážitky z rezidence byly opačné. Živen touto obavou, pokusím se své myšlenky formulovat ještě 

jednou a zřetelněji. Zbývá ještě podotknout, že naposled jsem navštívil kadeřníka ve třinácti a od té 

doby si kupuji pažitku. 

Za oknem byla tma. Šumění a neposedná reflexe pouliční lampy dávaly tušit řeku. Otevřel jsem a 

vyklonil hlavu, abych se napil a vyměnil tak lampový odraz za dno, na kterém ležel prázdný rám. 

Nedokázal jsem určit, zda jsem vypil kořen nebo strom, jelikož čas jsem vnímal zkresle ně. Svíčka se 

sfoukla a někdo rozednil. Kapsa, ještě stále součást mých kalhot, ukazovala celým svým obsahem na 

sever. Když jsem ji rozložil na podlaze, uvědomil jsem si svůj omyl, protože zrcátko scházelo. Jeho 

nepřítomnost jsem vyhodnotil jako znamení, což se potvrdilo při pohledu do něj, kde se, krom 

připálené rýže na dně hrnce, vlnil můj chybějící obličej, který kdosi vystřihl z pohlednice a použil jako 

květináč, aniž by se obtěžoval zeptat. Tento anonymní experiment jsem se rozhodl vstřebat bez 

projevu zlosti, což nezabralo déle než tři poloviční králíkárny, jednoduše zaměnitelné za úly. Ponořil 

jsem se zpět do kapsy, do těch míst, kde jsem nikdy dříve nebyl, abych zjistil, že je až po okraj 

prázdná, jakkoli se snažila klamat svým zevnějškem. Nemohl jsem to předem tušit, protože, jak jsem 

již řekl, nikdy dříve jsem tam nebyl a nic na tom nemění ani fakt, že jsem se tam ponořil zpět. V její 

levé zadní části byl patrný pohyb různě velikých, srstí pokrytých, těles. Ať už se jednalo o králíky nebo 



včely, jejich pokojíček byl černobílý. Téměř celým prázdnem poprchával zpěv mladé dívky, umístěné v 

bílém včelím uchu jehly. Stála vzpřímeně, oděna v barevné šaty panelových, zřejmě zateplených, 

domů. Z jejích úst meandrovala řeka, po které vesloval květináč v kulatém kajaku. Zpívající déšť velmi 

prospíval v něm rostoucí pažitce. Na spodním proudu, v místě, kde se koryto řeky přibližovalo 

panelovým šatům až na samou hranici vlhnutí, zaznamenal květináč otevřené okno, kterým na třetí 

pokus vnikl dovnitř. Lampa se rozsvítila, okno se zavřelo, déšť ustal. Po celou dobu trvání se vůbec nic 

nestalo.  Po další době se rozednilo, toho dne již podruhé, patrně proto, abych dál sledoval květináče. 

Jeho upřený pohled přes okno vysklené zrcadlem jsem pochopil jako pozvání na zákl adě již velmi 

urostlé pažitky, která v jednom místě dokonce přesahovala rám okna, za kterým, jak jsem odhadoval, 

sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hliněným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 

nemusel překonávat obavu z možnosti, že by to byly nůžky. Snažil jsem se uklidnit a vnímat místnost. 

Obraz stromu na zdi se pozvolna otáčel proti směru hodinových ručiček, až se za půl hodiny proměnil 

v kořeny. Pažitka prorostla krajícem chleba na jeho horní část, kam skrz póry v těstu prosáklo i máslo. 

S lehkou nedůvěrou ke všemu okolnímu dění jsem vstal, promnul si oči a pomalu otevřel. Za oknem 

byla tma. Šumění a neposedná reflexe pouliční lampy dávaly tušit řeku. Otevřel jsem a vyklonil hlavu, 

abych se napil a vyměnil tak lampový odraz za dno, na kterém ležel prázdný rám. Nedokázal jsem 

určit, zda jsem vypil kořen nebo strom, jelikož čas jsem vnímal zkresleně. Svíčka se sfoukla a někdo 

rozednil. Kapsa, ještě stále součást mých kalhot, ukazovala celým svým obsahem na sever. Když jsem 

ji rozložil na podlaze, uvědomil jsem si svůj omyl, protože zrcátko scházelo. Jeho nepřítomnost jsem 

vyhodnotil jako znamení, což se potvrdilo při pohledu do něj, kde se, krom připálené rýže na dně 

hrnce, vlnil můj chybějící obličej, který kdosi vystřihl z pohlednice a použil jako květináč, aniž by se 

obtěžoval zeptat. Tento anonymní experiment jsem se rozhodl vstřebat bez projevu zlosti, což 

nezabralo déle než tři poloviční králíkárny, jednoduše zaměnitelné za úly. Ponořil jsem se zpět do 

kapsy, do těch míst, kde jsem nikdy dříve nebyl, abych zjistil, že je až po okraj prázdná, jakkoli se 

snažila klamat svým zevnějškem. Nemohl jsem to předem tušit, protože, jak jsem již řekl, nikdy dříve 

jsem tam nebyl a nic na tom nemění ani fakt, že jsem se tam ponořil zpět. V její levé zadní části byl 

patrný pohyb různě velikých, srstí pokrytých, těles. Ať už se jednalo o králíky nebo včely, jejich 

pokojíček byl černobílý. Téměř celým prázdnem poprchával zpěv mladé dívky, umístěné v bílém 

včelím uchu jehly. Stála vzpřímeně, oděna v barevné šaty panelových, zřejmě zateplených, domů. Z 

jejích úst meandrovala řeka, po které vesloval květináč v kulatém kajaku. Zpívající déšť velmi 

prospíval v něm rostoucí pažitce. Na spodním proudu, v místě, kde se koryto řeky přibližovalo 

panelovým šatům až na samou hranici vlhnutí, zaznamenal květináč otevřené okno, kterým na třetí 

pokus vnikl dovnitř. Lampa se rozsvítila, okno se zavřelo, déšť ustal. Po celou dobu trvání se vůbec nic 

nestalo.  Po další době se rozednilo, toho dne již podruhé, patrně proto, abych dál sledoval květináče. 

Jeho upřený pohled přes okno vysklené zrcadlem, jsem pochopil jako pozvání na základě již velmi 

urostlé pažitky, která v jednom místě dokonce přesahovala rám okna, za kterým, jak jse m odhadoval, 

sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hliněným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 

nemusel překonávat obavu z možnosti, že by to byly nůžky. Snažil jsem se uklidnit a vnímat místnost. 

Obraz stromu na zdi se pozvolna otáčel proti směru hodinových ručiček, až se za půl hodiny proměnil 



v kořeny. Pažitka prorostla krajícem chleba na jeho horní část, kam skrz póry v těstu prosáklo i máslo. 

S lehkou nedůvěrou ke všemu okolnímu dění jsem vstal,  promnul si oči a pomalu otevřel. Za oknem 

byla tma. Šumění a neposedná reflexe pouliční lampy dávaly tušit řeku. Otevřel jsem a vyklonil hlavu, 

abych se napil a vyměnil tak lampový odraz za dno, na kterém ležel prázdný rám. Nedokázal jsem 

určit, zda jsem vypil kořen nebo strom, jelikož čas jsem vnímal zkresleně. Svíčka se sfoukla a někdo 

rozednil. Kapsa, ještě stále součást mých kalhot, ukazovala celým svým obsahem na sever. Když jsem 

ji rozložil na podlaze, uvědomil jsem si svůj omyl, protože zrcátko scházelo. Jeho nepřítomnost jsem 

vyhodnotil jako znamení, což se potvrdilo při pohledu do něj, kde se, krom připálené rýže na dně 

hrnce, vlnil můj chybějící obličej, který kdosi vystřihl z pohlednice a použil jako květináč, aniž by se 

obtěžoval zeptat. Tento anonymní experiment jsem se rozhodl vstřebat bez projevu zlosti, což 

nezabralo déle než tři poloviční králíkárny, jednoduše zaměnitelné za úly. Ponořil jsem se zpět do 

kapsy, do těch míst, kde jsem nikdy dříve nebyl, abych zjistil, že je až po okraj prázdná , jakkoli se 

snažila klamat svým zevnějškem. Nemohl jsem to předem tušit, protože, jak jsem již řekl, nikdy dříve 

jsem tam nebyl a nic na tom nemění ani fakt, že jsem se tam ponořil zpět. V její levé zadní části byl 

patrný pohyb různě velikých, srstí pokrytých, těles. Ať už se jednalo o králíky nebo včely, jejich 

pokojíček byl černobílý. Téměř celým prázdnem poprchával zpěv mladé dívky, umístěné v bílém 

včelím uchu jehly. Stála vzpřímeně, oděna v barevné šaty panelových, zřejmě zateplených, domů. Z 

jejích úst meandrovala řeka, po které vesloval květináč v kulatém kajaku. Zpívající déšť velmi 

prospíval v něm rostoucí pažitce. Na spodním proudu, v místě, kde se koryto řeky přibližovalo 

panelovým šatům až na samou hranici vlhnutí, zaznamenal květináč otevřené okno, kterým na třetí 

pokus vnikl dovnitř. Lampa se rozsvítila, okno se zavřelo, déšť ustal. Po celou dobu trvání se vůbec nic 

nestalo.  Po další době se rozednilo, toho dne již podruhé, patrně proto, abych dál sledoval květináče. 

Jeho upřený pohled přes okno vysklené zrcadlem, jsem pochopil jako pozvání na základě již velmi 

urostlé pažitky, která v jednom místě dokonce přesahovala rám okna, za kterým, jak jsem odhadoval, 

sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hli něným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 

nemusel překonávat obavu z možnosti, že by to byly nůžky. Snažil jsem se uklidnit a vnímat místnost. 

Obraz stromu na zdi se pozvolna otáčel proti směru hodinových ručiček, až se za půl hodiny proměnil 

v kořeny. Pažitka prorostla krajícem chleba na jeho horní část, kam skrz póry v těstu prosáklo i máslo. 

S lehkou nedůvěrou ke všemu okolnímu dění jsem vstal, promnul si oči a pomalu otevřel.  Naposled 

jsem navštívil kadeřníka ve třinácti a od té doby si kupuji pažitku... 

Za oknem byla tma. Šumění a neposedná reflexe pouliční lampy dávaly tušit řeku. Otevřel jsem a 

vyklonil hlavu, abych se napil a vyměnil tak lampový odraz za dno, na kterém ležel prázdný rám. 

Nedokázal jsem určit, zda jsem vypil kořen nebo strom, jelikož čas jsem vnímal zkresleně. Svíčka se 

sfoukla a někdo rozednil. Kapsa, ještě stále součást mých kalhot, ukazovala celým svým obsahem na 

sever. Když jsem ji rozložil na podlaze, uvědomil jsem si svůj omyl, protože zrcátko scházelo. Jeho 

nepřítomnost jsem vyhodnotil jako znamení, což se potvrdilo při pohledu do něj, kde se, krom 

připálené rýže na dně hrnce, vlnil můj chybějící obličej, který kdosi vystřihl z pohlednice a použil jako 

květináč, aniž by se obtěžoval zeptat. Tento anonymní experiment j sem se rozhodl vstřebat bez 

projevu zlosti, což nezabralo déle než tři poloviční králíkárny, jednoduše zaměnitelné za úly. Ponořil 

jsem se zpět do kapsy, do těch míst, kde jsem nikdy dříve nebyl, abych zjistil, že je až po okraj 

prázdná, jakkoli se snažila klamat svým zevnějškem. Nemohl jsem to předem tušit, protože, jak jsem 



již řekl, nikdy dříve jsem tam nebyl a nic na tom nemění ani fakt, že jsem se tam ponořil zpět. V její 

levé zadní části byl patrný pohyb různě velikých, srstí pokrytých, těles. Ať už se jednalo o králíky nebo 

včely, jejich pokojíček byl černobílý. Téměř celým prázdnem poprchával zpěv mladé dívky, umístěné v 

bílém včelím uchu jehly. Stála vzpřímeně, oděna v barevné šaty panelových, zřejmě zateplených, 

domů. Z jejích úst meandrovala řeka, po které vesloval květináč v kulatém kajaku. Zpívající déšť velmi 

prospíval v něm rostoucí pažitce. Na spodním proudu, v místě, kde se koryto řeky přibližovalo 

panelovým šatům až na samou hranici vlhnutí, zaznamenal květináč otevřené okno, kterým na třetí  

pokus vnikl dovnitř. Lampa se rozsvítila, okno se zavřelo, déšť ustal. Po celou dobu trvání se vůbec nic 

nestalo.  Po další době se rozednilo, toho dne již podruhé, patrně proto, abych dál sledoval květináče. 

Jeho upřený pohled přes okno vysklené zrcadlem  jsem pochopil jako pozvání na základě již velmi 

urostlé pažitky, která v jednom místě dokonce přesahovala rám okna, za kterým, jak jsem odhadoval, 

sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hliněným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 

nemusel překonávat obavu z možnosti, že by to byly nůžky. Snažil jsem se uklidnit a vnímat místnost. 

Obraz stromu na zdi se pozvolna otáčel proti směru hodinových ručiček, až se za půl hodiny proměnil 

v kořeny. Pažitka prorostla krajícem chleba na jeho horní část, kam skrz póry v těstu prosáklo i máslo. 

S lehkou nedůvěrou ke všemu okolnímu dění jsem vstal, promnul si oči a pomalu otevřel. Za oknem 

byla tma. Šumění a neposedná reflexe pouliční lampy dávaly tušit řeku. Otevřel jsem a vyklonil hlavu, 

abych se napil a vyměnil tak lampový odraz za dno, na kterém ležel prázdný rám. Nedokázal jsem 

určit, zda jsem vypil kořen nebo strom, jelikož čas jsem vnímal zkresleně. Svíčka se sfoukla a někdo 

rozednil. Kapsa, ještě stále součást mých kalhot, ukazovala celým svým obsahem na sever. Když jsem 

ji rozložil na podlaze, uvědomil jsem si svůj omyl, protože zrcátko scházelo. Jeho nepřítomnost jsem 

vyhodnotil jako znamení, což se potvrdilo při pohledu do něj, kde se, krom připálené rýže na  dně 

hrnce, vlnil můj chybějící obličej, který kdosi vystřihl z pohlednice a použil jako květináč, aniž by se 

obtěžoval zeptat. Tento anonymní experiment jsem se rozhodl vstřebat bez projevu zlosti, což 

nezabralo déle než tři poloviční králíkárny, jednoduše zaměnitelné za úly. Ponořil jsem se zpět do 

kapsy, do těch míst, kde jsem nikdy dříve nebyl, abych zjistil, že je až po okraj prázdná, jakkoli se 

snažila klamat svým zevnějškem. Nemohl jsem to předem tušit, protože, jak jsem již řekl, nikdy dříve 

jsem tam nebyl a nic na tom nemění ani fakt, že jsem se tam ponořil zpět. V její levé zadní části byl 

patrný pohyb různě velikých, srstí pokrytých, těles. Ať už se jednalo o králíky nebo včely, jejich 

pokojíček byl černobílý. Téměř celým prázdnem poprchával zpěv mladé dívky, umístěné v bílém 

včelím uchu jehly. Stála vzpřímeně, oděna v barevné šaty panelových, zřejmě zateplených, domů. Z 

jejích úst meandrovala řeka, po které vesloval květináč v kulatém kajaku. Zpívající déšť velmi 

prospíval v něm rostoucí pažitce. Na spodním proudu, v místě, kde se koryto řeky přibližovalo 

panelovým šatům až na samou hranici vlhnutí, zaznamenal květináč otevřené okno, kterým na třetí 

pokus vnikl dovnitř. Lampa se rozsvítila, okno se zavřelo, déšť ustal. Po celou dobu trvání se vůbec  nic 

nestalo.  Po další době se rozednilo, toho dne již podruhé, patrně proto, abych dál sledoval květináče. 

Jeho upřený pohled přes okno vysklené zrcadlem, jsem pochopil jako pozvání na základě již velmi 

urostlé pažitky, která v jednom místě dokonce přesahovala rám okna, za kterým, jak jsem odhadoval, 

sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hliněným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 



nemusel překonávat obavu z možnosti, že by to byly nůžky. Snažil jsem se uklidnit a vnímat místnost. 

Obraz stromu na zdi se pozvolna otáčel proti směru hodinových ručiček, až se za půl hodiny proměnil 

v kořeny. Pažitka prorostla krajícem chleba na jeho horní část, kam skrz póry v těstu prosáklo i máslo. 
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sahala ještě výš, než se dalo čekat. Otevřel jsem a vstoupil do pokoje. V rohu, pod hliněným obrazem 

stromu, seděla dívka a jedla chléb na pažitce. Nikde jsem neviděl nůžky. Strop plakal do hrnce 

takovým žalem, že se hladina mezi jednotlivými průniky slz nedokázala uklidnit. Položil jsem se na 

zem a zahleděl k otvoru, jímž jsem vešel. Něco mě tlačilo v kapse, ale vytěsnil jsem ten pocit, abych 
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FOTODOKUMENTACE 



3D objekt vzniklý jako pokus o rekonstrukci  z 2D předlohy – nalezené fotografie z protokolu o krádeži v místním klášteře.



sestřih drnu z travního poros-
tu městského parku na Egona 
náhodnou kolemjdoucí. Upra-
vený drn byl navrácen na pů-
vodní místo

rekonstrukce účesu Ego-
na Schieleho náhodnou dív-
kou  na pažitce a následná 
společná svačina v kavárně

Stará povědomá utěrka, kterou jsem vyžehlil



Požitek z města:  pohlednice, brčko kopírující tvar úseku Vltavy protékající městem, sklenice s Vltavou

Inscenované panorama nočního pohledu z okna atelieru 
– osvětlené domy pouliční lampou odrážející se v hladi-
ně řeky vytvořené pro mou babičku po její návštěvě
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fragment z instalace výstavy o kapesním městě, ke které nedošlo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽITKA, VČELÍN A JINÉ POMAZÁNKY 

aneb 

pokus o navození dobrých dojmů 




