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Pobyt v Egon Schiele Art Centru pro mne byl velmi naplňující zkušeností, už z důvodu 
vymanění se  ze zaběhnutého pracovního režimu a nalezení prostoru a inspirace pro úplně nový 
projekt. Během pobytu jsem studovala vlastnosti grafitu jako materiálu od kreslícího média, přes 
využití v keramice k novým materiálům jako například grafén, grafitové vlákna a fólie. 

Během mého zkoumání jsem pracovala paralelně na posunutí mého dřívějšího projektu s 
názvem Černá krychle na bílém pozadí, kdy jsem původní text přizpůsobila  formátu olejomalby.

Stěžejním projektem byla výstava s názvem Sedimenty v Ukradené Galerii v Českém 
Krumlově. V této výstavě jsem pracovala s ideou usazování materiálů v prostoru, kdy náhodně 
vznikají různé vztahy jak mezi nově příchozími, kteří se spojí během cesty nebo jak nové nánosy 
ovlivní kontext původních materiálů a jejich vlastností. 

Ve venkovní nástěnce jsem vytvořila růžový polystyrénový interiér, do nějž jsem 
zakomponovala dvě vrstvy agaru obarveného čínskou tuší. Nástěnku jsme během vernisáže otevřeli 
aby si návštěvníci mohli prožít i haptickou situaci jež zde nastala. V této instalaci mne zajímal 
kontrast mezi viděným a cítěným hmatovými receptory. K nástěnce patřila instalace růžového 
polštáře zakomponovaného do betonového květináče pod nástěnkou. Ten měl připomínat měkkou 
peřinu, ale ve skutečnosti se jednalo o plátno zpracované do pevné krusty. 

V prostoru prádelny jsem umístila růžové napínací rámy pro malbu, kdy prostor pro plátno 
jsem nahradila otiskem kresby na lepící pásce za pomocí grafitových tužek a tyčinek. Pro tuto 
„techniku“ jsem využila poznatků pro domácí výrobu grafénu. Pracovala jsem s různými papíry, 
dřevěnými deskami na které jsem gesticky nanášela vrstvy grafitu a ty jsem pak sejmula za pomocí 
lepící pásky a umístila na rám. 

Celá instalace se zabývá prostupováním médií a měnění jejich vlastností za postupů jiného 
výtvarného média. To je téma které provází mou tvorbu už delší dobu a v této výstavy jsem 
posunula tyto tendence napříč více než dvou médii.

Tento měsíc byl pro mne velmi dobrou zkušeností a pro mou tvorbu velmi užitečný, děkuji 
Egon Schiele Art Centru a Institutu umění za možnost využití tohoto rezidenčního programu.


























