
 

 

Závěrečná zpráva měsíční rezidence v Ateliéru Egon Schiele Art Centrum, duben 2019 
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Moje první rezidence „umělkyně po škole“, začala právě v Egon Schiele Art Centru, v podivném městě Český Krumlov, v poměrně klidném 

dubnovém měsíci. Na rezidenci jsem odjela z Brna, připravená s konceptem své performativní instalace, která se v průběhu pobytu přirozeně 

začala vyvíjet a měnit, dostávat konkrétnější podobu. Z původně připravovaného konceptu s náročnější scénografií (instalací) v podobě 

skládacího nábytku z IKEA, zůstal jen manifest a postava postklauna k mému dalšímu zpracování, tedy pokračování několikadílné série projektu 

POOL. 

Začala jsem místnost zpočátku neplánovaně měnit. Nejdříve jsem vynesla veškerý nábytek do vedlejší místnosti na chodbu. Pak jsem vymalovala 

stěnu na bílo po předchozích rezidentech, kteří ji zašpinili. Další den jsem přemalovala kus oprýskané podlahy na černo a doufala, že malířského 

vlivu tohoto ateliéru by stačilo. Po pár dnech jsem ale stačila ještě namalovat desku stolu na modro, aspoň už podle svého záměru a „obraz“ tak 

věnovala své postavě z projektu POOL, se kterým jsem se na rezidenci hlásila. Hned jsem ale zjistila, že díky vlastní úpravě ateliéru dostávaly věci 

v místnosti smysl. Tak jsem začala s přetvářením prostředí vně ateliéru a natřela pravidelně rozmístěné kameny na druhé straně břehu řeky na 

modro, které mi poskytovaly každodenní kontemplaci po či před prací ve výřezu mého okna v odpočinkové místnosti. 

Během rezidence jsem vytvořila další díl věnovaný mému výzkumu zcela nové postavy a nového divadelního gesta v mé současné umělecké 

tvorbě – postklauna. Socha, instalace zobrazuje moment, kdy postava klauna těsně dopadá nešťastnou náhodou na zem v jednotlivých 

sekvencích dělící tělo v pohybu a samotný moment - čas. Postava byla vymodelovaná v mé životní velikosti, na mém vlastním těle a následně 

na drátovou konstrukci oblečená do typického klaunského kostýmu. Celý prostor ateliéru se najednou díky soše a členité podlaze zdynamizoval, 

přičemž součástí instalace se stal také strom, který se dostal z druhého břehu řeky, skrz dav turistů až do ateliéru, kde také spadnul do klína 

kinosálových sedaček, které byly nalezeny v budově ateliéru, a ze kterých mohl/nemohl návštěvník výstavy sledovat scénu, obraz jako filmová 

políčka. Během rezidence jsem natočila krátké minutové filmy, z nichž jeden se stal také součástí výstavy a běžel v loopu na instalovaném 

tabletu. Šlo o záznam téhož klauna, který sbíral do hrnce zvuk z nedaleké řeky, jako jedna z jeho zálib během dne. Hrnec na prezentované 

výstavě opravdu držel zvuk řeky ve svých útrobách, pod jehož poklici mohl divák nahlédnout… 

Díky této rezidenci jsem zjistila, že výzkum na téma „postklaun“ chci posunout ještě dál a vytvářet z projektu jednotlivé díly, výstupy projektu, 

které budou rozmanité a neomezené určitým médiem a vždy vycházející z kontextu místa, kde jsou prezentovány. Toto pravidlo už respektoval i 

tento díl, který jsem nazvala „POOL: SEQUENCE“, neboť vznikl právě pro ateliér Egon Schiele Art Centra, kde jsem projekt prezentovala v rámci 

svého Open Studia. Událost jsem se snažila šířit i skrze komunitu nedaleké Prádelny, která v tomto čase bojovala o zachování uměleckého 

prostoru. Moc mě potěšilo, že lidi opravdu přišli, podnětná byla také diskuze s rezidentem rakouského ateliéru, který nás jako umělecký spolek 

INSTITUT INSTITUT  pozval k prezentaci tvorby na uměleckou akademii v Linzi, kde je vedoucím ateliéru Sochařství. 

Děkuji Tomáši Moravanskému, který se stal významnou součástí projektu, který mi natočil videa a pořídil fotografie, také Jiřímu Ptáčkovi za 

návštěvu a pomoc s přenášením a uschováním materiálu a samozřejmě Markétě Černé z IDU a celému týmu Egon Schiele Art Centra za 

vstřícnost. 

 

 



 

Pohled do závěrečné instalace POOL: SEQUENCE 

instalace, socha, kostým, zvukový objekt, video 1min. (loop), performance, field recording, wall painting 



  

  



 

  



  



   

 

Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, April 2019 

 

The project was created within one month Artist in Residence, Arts and Theatre Institute, Czech Republic 

 

"SEQUENCE" is part of the POOL series of post-clown manifestations. The outputs of the project are diverse and always based on the context of the place where it is 

presented. 
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