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Během rezidenčního pobytu v Českém Krumlově jsem se věnovala práci na více 
projektech. Z těch, se kterými jsem se hlásila do výběrového řízení, se nejvíce rozvinul 
projekt s pracovním názvem To Whom It May Concern ( K rukám osoby, které se to týká.) 

Téma a zaměření zůstalo ve své podstatě stejné. Zabývala jsem se způsobem 
vyprávění příběhu ve fotografii a tématem odpočinku.  
 

V projektu To whom..  jsem se zaměřila na sérii koláží, kde pro mě byla důležitá 
pozornost diváka a znejistění na hranici fikce a skutečnosti. I proto jsem tento projekt 
plánovala do prostředí, pro mě nového. Konkrétně mě zajímala okolní blízká krajina, jako 
scéna pro vytvoření příběhu.  

Samotná práce spočívala v hledání vhodných motivů a zachycení překvapivých 
náhod. Nejprve jsem se zaměřila na zachycení okolního prostředí, od velkych celků k malým 
fragmentům. Cílem byla otázka kde/co je hlavní motiv a co je jen kulisou. Nebo jestli není 
právě kulisa hlavním motivem příběhu. 

Po sesbírání materiálu jsem zkoušela propojovat fotografie a vytvářet koláže. 
Výběr motivu se ukázal jako nešťastný. Byl pro mě neuchopitelný a i varianty, vytvořit 
doprovodné video, jsem se raději vzdala. Došla jsem k závěru, že ústřední motiv musí být 
výraznější.  

Postupně jsem sbírala snímky s rozmanitým záběrem ústředního motivu. Poté jsem 
opět zkoušela pracovat s materiálem fyzicky, kolážově. U propojení fotografií  jsem se 
soustředila na detail a snímky z různých míst tak začaly navazovat a získávat mezi sebou 
lineární rytmus vyprávění.  

U této série se mi nepodařilo dojít k ucelenému výsledku, práce zůstává 
rozpracovaná. 
 

Druhou prací, které jsem se v Českém Krumlově věnovala, byla série kreseb. Tyto 
kresby vznikaly jako cvičení k relaxaci i k rozvinutí fantazie.  

Vytržení z běžného prostředí mi pomohlo v soustředění nad rozvinutím tématu 
chtěné samoty a idilického odpočinku.  

Hlavním motivem kreseb je “opičák” na opuštěném ostrově, který si užívá 
bezstarostnost. V této sérii jsem si dala za úkol vytvoření vysokého počtu kreseb. Výzva 
byla důležitá ve vztahu k formě kreseb. Zachytit jednoduchým způsobem co nejrozmanitější 
škálu činností hlavní postavy.  

Tato práce mě přes svou banalitu zaujala natolik, že jsem zkusila práci s dalšími 
materiály, hlínou a sádrou. Záměrem bylo vytvořit zjednodušené tělo palmy s reliéfním 
motivem. Reliéf měl nosit příběh z kreseb, podobně jako Trajánův sloup nese zprávy o 
bitvách.  

Pro tuto část jsem využila hlavní výhodu zázemí ateliéru a to prostornou rozlohu při 
experimentu s materiály. 
Za prostor a čas ESAC i Institutu umění velmi děkuji. 
 
V Praze 
Pamela Kuťáková 
 





 



 


