
       

    ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z TVŮRČÍHO POBYTU V ČESKÉM KRUMLOVĚ

První polovinu pobytu v Egon Schiele Art Centru jsem se věnovala 
rozpracovávání prostorových studií k chystané výstavě v galerii Školská 
28. Celá výstava, sestávající se z jedné video projekce a jedné 
prostorové instalace, vychází ze staré fotografie Etienne-Julese 
Mareyho. Na ní je vyobrazen figurant v černém obleku s bílými značkami, 
ve kterém byl fotografován v různých fázích pohybu. Společně s Danou 
Machajovou, se kterou na projektu spolupracujeme, rozvíjíme možné 
kontexty, které taková fotografie, zcela vyjmutá z kontextu, může 
asociovat. Zajímá nás zejména znepokojivost absolutního odosobnění a 
vlastně umrtvení člověka sloužícího jako nástroj, jako ilustrace sebe 
sama. Oblek sám pak působí, jako kdyby se svou černou barvou snažil 
„vymazat“ svého nositele a následně ho bílou barvou znovu „vykreslit“ v 
ideálních a obecných konturách. Umrtvení individuality v zájmu co 
největší obecnosti je znepokojující temná strana provázející většinu 
vědeckých pokusů. Při pohledu na fotografii Mareyho figuranta je však 
znepokojující moment samozřejmosti a až hrdosti jeho postoje. Jako 
kdyby se oblek už nedal sundat..

Po sérii instalací zabývajících se prorůstáním věcí do prostoru jsme 
došly k opačnému postupu prorůstání prostoru do věcí. Výslednou 
instalací bude umístění černého závěsu tvořícího válec doprostřed 
galerie, skrze něhož bude možné z určitého úhlu vidět, díky skrytým 
skulinkám v řasení. Divák si tyto skulinky musí postupným obcházením 
najít sám, což je inverzní princip toho, co bude natočené ve videu, které 
tvoří druhou část výstavy. Zde je ústředním bodem onen figurant z 
fotografie, jehož pomalu objíždí kamera a on se podle barvy pozadí 
vynořuje nebo mizí. 

Druhou část pobývání v Krumlově jsem věnovala prozkoumávání 
jeho předměstí, a zejména vrstev „nepořádku“ vynořujícím se pod 
roztátým sněhem. V Hradební ulici jsem pak u popelnic nacházela 
spoustu materiálu, který jsem mohla využít. 

Pobyt v Českém Krumlově nám velmi pomohl v soustředění se na 
práci a mně osobně pak díky velkorysosti prostoru umožnil vyzkušet si 
rozsáhlejší instalace, které bych jinak mohla těžko realizovat. Ateliér i 
apartmán s výhledem na zamrzlou řeku byl pro mě v tomto smyslu 



obrovskou výzvou a objevem nových možností, za což jsem nesmírně 
vděčná. Velmi sympatické pak bylo i město samotné a místní Ukradená 
galerie, díky níž jsem se seznámila s lidmi působícími na místní 
Umělecko-průmyslové škole Sv. Anežky. Zde jsme měli spolu s Viktorem 
Takáčem poslední den prezentaci a předběžně jsme se s vedením školy 
dohodli i na dalších možných přednáškách týkajících se současného 
umění. Děkuji tímto za možnost soustředění.

V Praze 14. 3. 2012 Barbora Švarcová












