
Průběh Umělecké Rezidence v Egon Schiele Art Centru

Během měsíce června 2018 jsem měla možnost uměleckého pobytu v Českém Krumlově. K dispozici mi

bylo ubytování spojené s dostatečně velkým ateliérem. Díky tomu jsem se tuto dobu mohla plně věnovat

projektu,  který  jsem  už  poměrně  dlouho  plánovala  a  nemohl  být  uskutečněn  vzhledem  k  prostorové

náročnosti. Kromě toho mi tento pobyt dal příležitost spolupracovat s člověkem z jiného uměleckého oboru.

Měli jsme konečně čas a prostor na to, abychom náš nápad dotáhly do konce. Šlo o spolupráci mezi mnou

(zabývám se sochou a instalací) a Khaledem Kurbehem (sound design).  Výsledkem měla být a je socha jejíž

součástí je zvuková instalace. 

Moje umělecké práce se již nějakou dobu zabývají různými charaktery míst a prostoru. Vycházím z toho, že

každé  prostředí  má  intenzivní  schopnost  zprostředkování  dojmu,  která  je  dána  již  tím,  že   nás  může

kompletně obklopovat a může tedy poměrně snadno pohltit naše smysly. Dojem který získáme z jednoho

místa je jedinečný, ačkoli jeho kvalitou může být právě odkazování na místo jiné. Každý prostor se liší od

prostoru jiného nebo okolního. Evokuje jiné emoce, umožňuje nebo naopak limituje určitou činnost.

Ve svém návrhu na činnost  v  Českém Krumlově jsem psala,  že  v nové práci  jde  “o vytvoření  nového

prostředí, respektive nové krajiny pomocí zvukové instalace v kombinaci s objektem který takovou instalaci

umožňuje a podporuje. Často na nás právě zvuky působí nejsilněji a utváří charakter místa. Pokud by člověk

zavřel oči a dokázal zapomenout na vizuální a faktické informace které o okolním prostoru má, dokázal by

vytvořit prostor nový, založený na fantazii ovlivněné přítomnými zvuky”. 

Nejprve jsem se zaměřila na tvorbu návrhu tvaru schránky (sochy) a v konečném výsledku vznikly dvě

maquety  vycházející  ze  stejného  principu,  nicméně  ústící  v  jiný  výsledek.  Oba  návrhy  vycházely  z

pravidelných oblouků (částí  kružnic)  a  Fibonacciho  čísel.  Oba  také  ve  svém půdorysu  tvoří  spirálu.  V

reálném měřítku je socha konstrukcí tvořící krátkou zakrytou spirálu do které divák vkročí jejím otevřeným

koncem. Uvnitř se odehrává krajina v její zvukové podobě. Stěny sochy jsou zakryty látkou tak, aby byl

vnitřní prostor oddělen od vnějšího a aby schránka co nejvíce vytvářela vlastní oddělený prostor.  

Souběžně s tvorbou konstrukce jsme pracovali na nahrávkách zvuků. Velmi nám k tomu pomohlo prostředí

Krumlova, kde se nachází krásná a klidná příroda. Khaled následně pracoval na kompozici nahraných zvuků,

včetně jejich kompozice a rozmístění v objektu. 

Jsem velmi  ráda,  že  nám bylo  umožněno pracovat  v  daném ateliéru  a  zároveň oceňuji  čas  strávený  v

prostředí přátelského Krumlova. Děkuji Egon Schiele Art Centru i obyvatelům Krumlova za jejich pozitivní

energii.
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