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Mezi mé dlouhodobé zájmy a předměty 
uměleckého zkoumání patří archi-
tektura, město, prostor, paměť a kon-
text místa. Vztahuji se k jeho akus-
tické složce, její mnohovrstevnatosti 
a způsobu, jakým je schopna konkrétní 
místo determinovat. Tomuto tématu 
jsem se také věnovala v průběhu své 
jednoměsíční tvůrčí rezidence v ESAC 
v Českém Krumlově. Díky možnosti se 
po celý měsíc plně soustředit na tvorbu, 
průzkum místa a jeho vnitřní pros-
pekci se mi podařilo původní záměr / 
koncept pro rezidenční pobyt dle mého 
názoru rozšířit a rozpracovat. Za tuto 
příležitost Institutu umění a Egon 
Schiele Art Centru srdečně děkuji.

V průběhu rezidence jsem zvukově 
mapovala Český Krumlov, vědomě mu 
naslouchala, vytvářela terénní na-
hrávky — zvukové otisky míst, hledala, 
co toto město akusticky komponuje. 
Již od počátku jsem za velmi důležitou 
považovala také interakci s mísními 
obyvateli, jejich zpětnou vazbu — 
sdělení, jak naslouchají a rozumí místu 
oni, jeho stálí obyvatelé. Jak se akus-
tické prostředí jejich města mění v čase, 
jaké zvuky je štvou, které jim chybí, kde 
hledají klid a ticho… 

Ve snaze se nakontakovat s lokální 
uměleckou a společensky aktivní 
nezávislou scénou, oslovila jsem 
hned úvodem svého pobytu kurátora 
českokrumlovské Ukradené galerie 
Radka Wohlmutha, který mi poskytl 
cenné uvedení do místního dění. Nabídl 
mi rovněž možnost v Ukradené galerii 



závěrem pobytu vystavovat a představit 
zde svou práci. Tuto nabídku jsem s ra-
dostí přijala, byla pro mě mimo jiné 
výzvou, jak dále přemýšlet o vizuálním 
zpracování zvukových záznamů míst.

Souběžně s realizací zvukových na-
hrávek jsem vytvářela kresby se snahou 
zachytit prostorovost a vícevrstevna-
tost sonického prostředí. Experi-
mentovala jsem s formáty, pracovala 
s poloprůsvitným papírem, jeho sklá-
dáním, vrstvením, začala kombinovat 
papír se subtilní kresebnou výšivkou. 

V poslední třetině rezidence jsem 
uskutečnila otevřené setkání s místní 
komunitou a rovněž malý zvukový 
workshop pro studenty místní střední 
umělecko-průmyslové školy. V rámci 
setkání jsem příchozím představila svůj 
záměr i širší kontext mé práce a k po-
slechu pustila krátkou, pro účel setkání 
sestavenou, zvukovou koláž Českého 
Krumlova, jak se mi jej podařilo do té 
doby zachytit. Následovala přátelská, 
mnou neformálně moderovaná dis-
kuse, kterou jsem si rovněž nahrávala. 
Z jejího průběhu i z počtu příchozích 
(12 osob různého věku, z nichž většinu 
jsem neznala a ne všichni se znali 
navzájem) jsem měla velkou radost. 
Prostřednictvím zvuku jsme se dostali 
k uvažování o městu jako takovém, k osob-
ním vzpomínkám, příběhům, asociacím. 
Setkání s obyvateli Krumlova se mi 
stalo cennou reflexí, zpětnou vazbou 
a východiskem pro další tvůrčí práci.



Pro prezentaci v Ukradené galerii jsem 
vytvořila subtilní kresebně-vyšívanou 
instalaci pracující se světlem a stínem, 
jakýsi extrakt mé práce realizované 
v průběhu rezidence v ESAC. Pro 
vernisáž, která se uskutečnila v neděli 
26. března 2017, jsem rovněž připravila 
jakýsi »zážitkový« zvukový experiment: 
návštěvníci vernisáže měli možnost 
prostřednictvím heliem nafouknutého 
balónku, na němž byl upevněn binau-
rální mikrofon, naslouchat místu z ptačí 
perspektivy.

S veškerým sesbíraným materiálem: 
vlastními terénními nahrávkami — zvu-
kovými otisky míst, záznamem diskuse 
s českokrumlovskými rezidenty i kres-
bami / výšivkami, nyní dále pracuji 
— zpracovávám je. Vytvářím sérii zvu-
kových koláží, které budou doprovázet 
krátké kolážovité texty (výstřižky 
přepisu z rozhovorů) a autorské kresby 
/ výšivky. 

Tvůrčí rezidence v ESAC mi poskytla 
prostor přemýšlet, svobodně tvořit, vyjít 
ze zaběhlých kolejí, umožnila mi prožít 
nová setkání, navázat nové kontakty 
a přátelství a především posunout se ve 
své tvorbě. Ještě jednou děkuji!


