
Závěrečná zpráva. 
Tania Nikulina a Lenka Glisníková. 
 
Během našeho říjnového pobytu v ESAC jsme se věnovaly přípravě několika výstav, 
které se uskutečnily v listopadu a prosince tohoto roku.  
V rámci rezidence jsme připravovaly výstavu “Staple your tongue” (6.12.2019 - 
17.1.2020) pro Opavskou galerie Cella, Bludný kámen. Výstava byla kurátorovaná 
Jakubem Frankem. Diky pobytu v ESAC jsme měly možnost soustředěně se podívat 
na naši předchozí společnou tvorbu a přemýšlet nad novými možnostmi spolupráce. 
Rezidence nam poskytla klid a prostor k přemýšlení, pracovaly jsme nad mentální 
mapě naší tvorby, a věnovaly se různým menším fotografickým zkouškám v ateliéru. 
Hlavní náplní našeho pobytu byl koncept vystavy. “Staple your tongue”, která 
reagovala na zbylé fragmenty v galerii Cella po předchozí výstavě Lenky Klodové. 
Konkrétně na výmalbu prostoru galerie do podoby vnitřku lidského těla. Prostor nás 
naváděl přemýšlet o lidském tělu a fyziologickém procesu trávení a jeho poruchách. 
Tyto poruchy jsou často spojené s vysokou úrovní stresu a úzkostí a jsou důsledkem 
přepracovanosti, sociálních a politických nejistot se kterýma se potýkame v 
současném živote. Přemýšlení o výstavě tak pro nas vyústilo v přemýšlení o těle, 
které pod neustálým tlakem na vyšší výkonnost je vždy jen kousek od psychického 
zhroucení. Nejčastěji to pociťujeme na fyzické úrovni, skrze selhávání jednotlivých 
orgánů, nebo celkovou únavu. Český Krumlov, zasaženy globalizací nám k tomu 
poskytnul dokonale pozadí. Galerii Cella jsme proměnili ve kulisu těla a návštěvníci 
se mohli ponořit do jejích útrob, kde červená útulnost a teplost byla v rozporu s 
vystaveným objekty. 
 
Kromě příprav výstavy v Opavě jsme se také připravovaly na skupinovou výstavu 
pod kurátorským vedením Edith Jeřábkové a Aleksandry Vajd, která se konala v 
Lublani v galerii Fotopub na místě bývalé benzínové pumpy. Výstava s názvem 
Adaptation to the future se dotýkala témat ekologické krize, nové korporality, nové 
materiality, escapismu. Výstava byla doplněná katalogem s názvem Treshold 
ecologies, který vznikl na základě spojení UMPRUM a teoretického Slovinského 
magazínu Šum, kde naše práce doplnili texty čtyř teoretiků. 
 
Výstava trvala od  od 5.11.2019 do 13.12.2019, během vernisáží proběhlo i několik 
performancí, na které jsme se v Krumlově připravovaly, převážně po stránce textové 
a performační a dále také výrobou nových foto-objektů na výstavu.  
 



 



 





 


