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Zpráva z rezidence St.Anastasia Island, Bulgaria / Tereza Sikorová / INSTITUT INSTITUT / květen 2019 

Pobyt na ostrově Sv.Anastázie nabízel svými možnostmi i omezeními obrovskou příležitost k tvorbě, práci a interakci především s místním 

prostředím. Rezidence byla z velké části věnována práci na projektu POOL, se kterým jsem se také na rezidenci hlásila, ale protože toto místo 

vybízelo ke zpracování každého nově objeveného tématu, uskutečnilo se tak na ostrově několik událostí, performancí, intervencí či site specific 

instalací, které by se nemohly stát nikde jinde. Některé z nich byly viditelné, některé byly skryté. 

V průběhu května, kdy se rezidence konala, byl ostrov navštěvován malými skupinkami turistů (dopolední a výjimečně odpolední bloky), kteří 

toužili poznat nevšední kus pevniny, místo, uprostřed Černého moře o velikosti jednoho hektaru, kde většinu času v roce tráví pouze jeden 

člověk, a to správce plně automatizovaného majáku. Během turistických návštěv se počet obyvatel na pár hodin navýšil o kuchaře místní 

restaurace, kavárnici, servírky, průvodkyně a správce ostrova, který provázel místním muzeem. 

Po příjezdu na ostrov mi chvíli trvalo vzpamatovat se z neustálého obdivování místa, jídla i lidí, kteří byli velmi pohostinní a co se týče jakýchkoli 

organizačních požadavků, velmi vstřícní. Užívala jsem si také pravidelný rozhovor s šálkem kávy za silného větru, o pár, vždy stejných, bulharsko-

německo-česko-anglických slovech s místním námořníkem.  

Téměř každodenní turismus mě přinutil organizovat si čas během dne na docela přesné časové intervaly k práci, přemýšlení, obědu, atp. Před 

turisty jsme se neschovávali, naopak jsme využili jejich návštěvy a zájmu o ostrov. Kromě toho, že měli možnost využít klasické turistické návštěvy 

s výkladem a návštěvou restaurace a za dvě hodiny odjet zpět do města Burgas, nabídli jsme jim také my, náš vlastní pohled skrze performativní 

procházku jen jedné částí ostrova, a to louky. Pohybovou performanci/procházku/interaktivního průvodce jsme pojmenovali „EXKURZOVOD: The 

snails mating season“. Výrazným prvkem rezidence a ostrova se totiž stali šneci, kteří se vždy v určitý čas objevili na louce a chodníčku v počtu 

několika tisíc. Událost jsme naplánovali na dva dny turistických návštěv s „výkladem“ v angličtině a po dvou dnech a návštěvě bulharského 

překladatele ze slovenštiny, jsme společně přeložili výklad i pro místní a průvodce zorganizovali i třetí den v bulharštině. 

Jedním z viditelných zásahů do ostrovního environmentu byla instalace zakrytého výhledu na moře plastovou průsvitnou fólií v několika vrstvách 

na hlavní scéně ostrova, jevišti, kde se za dobrého počasí v letním období konaly kulturní výstupy, a která zároveň byla nejreprezentativnějším 

turistickým místem na ostrově, odkud je vidět příjezd turistické lodi a město Burgas za nočního osvětlení. Tato instalace byla na ostrově přítomna 

asi 2 týdny, dokud jsme neodešli. Plast jsme následně řádně recyklovali. 

Pár dní před koncem rezidence nás oslovil správce ostrova jako umělce, abychom představili část naší práce pro večerní návštěvníky, 

zaměstnance firmy, specializující se na ekologická auta, kteří přijedou společně s jejich rodinami a budou zde mít firemní večírek a teambuilding. 

Pod instalaci z fólie, jsem umístila sebe, resp. postavu postklauna a performanci začala těsně před příjezdem lodi. Nikdo nebyl informován 

předem nebo během výstupu, co prezentujeme. Performanci jsme natáčeli a na videu je možné vidět, že po chvilce zmatení, si skupina 

spontánně pořídila fotografii spolu s performující postavou postklauna, přičemž jeden z návštěvníků sdílel live stream na sociálních sítích a zahájil 

online diskuzi. Asi po 15 minutách začal stejně zmatený správce ostrova vysvětlovat historii místa tak, jak to dělají turističtí průvodci. Návštěvníci si 

pořídili mnoho fotografií na pozadí plastového moře a to i během dvou týdnů instalace. Performance skončila až po tom, co ostrov zůstal opět  



vylidněný a na obzoru už nebylo možné nikoho spatřit. Po setmění jsme zapnuli noční osvětlení ostrova, jejž jsme přepracovali pomocí modrých 

filtrů, které bylo vidět i z dálky.  

Z původně zamýšleného pohybového představení pro kulturní prostory, na kterém jsem pracovala na rezidenci, se stal zajímavý site specific 

projekt na pokračování. Něco jako seriál. Zmíním ještě jednu performance, která se udála zcela neplánovaně. Ranní příjezd turistů na ostrov, byl 

pro mě velmi brzký, neboť jsme chodili usínat daleko po půl noci. Byli jsme ubytováni v turistických místnostech vedle historického muzea 

věnovaného tomuto ostrovu. Jednoho dne jsem se ale vzbudila ještě před příjezdem lodi a oblékla na sebe svůj kostým. S Tomášem, který byl na 

rezidenci společně se mnou, jsme zakryli okna jednoho z pokojů barevnými divadelními filtry, skrz které nešlo zvenčí do pokoje vidět, z pokoje ven 

však ano. Připravili jsme jednu kameru v pokoji, která snímala klauna při svém rutinním pohybu – skákání na posteli, a druhou, skrytou kameru 

jsme umístili na sloup před dveře pokoje, kde probíhal historický výklad. Toto ráno navštívila ostrov školní skupina dětí. Jeden chlapec byl příliš 

zvědavý na to, co bylo za zavřenými dveřmi, pravděpodobně si myslel, že dveře byly stále součástí muzea a otevřel je bez přemýšlení... Objevil 

klauna za zavřenými dveřmi, kterého tam opravdu nečekal. Performance skončila opět po odjezdu lodi a vylidnění ostrova. Pokračovali jsme 

takto každý den. 

Během rezidence vznikly další performance, série fotografií, videa a dva taneční filmy. Ostrov byl celý zvukově zaznamenán ve dne i v noci. 

Jako celek jsme rezidenční projekt nazvali Deconstracting the Island a pod tímto názvem některé z performancí a instalací během dvou dní až 

dvou týdnů prezentovali pro veřejnost. Pozvali jsme také studenty akademie výtvarných umění, která fungovala v Burgasu prvním rokem a 

kterou jsme také během rezidence navštívili a se studenty i pedagogy konzultovali jejich práce. 

Děkujeme všem, kteří nám dali příležitost využít této rezidence. Zejména Dagmar Ostřanské, ředitelce českého centra v Sofii, Markétě Černé 

z IDU a Pavlinovi Dimitrovi, správci ostrova. 

Fotografie č.1, 2 – site specific instalace, plastová fólie 

Fotografie č.3,4,5,6 – post-clown performance „POOL: Sea from the elevation floor“ pro Eco cars Co. 

Fotografie č.7,8 – post-clown performance, intervence „POOL: Attraction“ , dvoukanálové video (60min) 

Fotografie č.9,10,11,12 – krátký film (Bez názvu) 

Fotografie č.13,14,15,16 – zvukový záznam ostrova 

Fotografie č.17,18,19,20 – série fotografií a performance na čtyři světové strany skrze Morseovu abecedu pod názvem „... . .- / .. ... / -... .-.. .- -.- „, 

nebo-li „Sea is Black“, v tomto případě:  sever - Černé moře, východ - Naval base Atiya, jih - ropnou rafinérii LUKOIL, západ – město Burgas 

Fotografie č.21 – zápis do knihy návštěv „INSTITUT INSTITUT“ 

Veřejná událost  "Deconstracting the Island" 

https://www.facebook.com/events/320661111938809/
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