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Na rezidenčním pobytu jsem navázala na projekt, 
který vychází z mé diplomové práce s názvem Ruce 
(a jiné produkty práce). V této práci se snažím 
zabývat komplexními otázkami, které se periodicky 
vrací v obdobích různých krizí: Dochází k proměně 
představy co to znamená práce? Co to znamená 
smysluplná práce? Umožňuje náš současný stav 
v krizi znovu promýšlet principy zásluhovosti práce? 
Vztáhneme-li tyto otázky na výtvarnou činnost, 
může se jejich zodpovězení stát velmi obtížné. Při 
hledání odpovědí, proto tematicky vycházím z vlastní 
empirické uměleckořemeslné činnosti a snažím se na ni 
sebekriticky nahlížet. 

V tomto projektu se volně inspiruji kapitolou z knihy 
O umění (Marx, Engelse), Úloha práce při vzniku umění, 
a konkrétně pak tezí: „Tak je ruka nejen orgánem práce, 
je i jejím produktem.“ Autor tím říká, že schopnost 
přizpůsobit se fyzicky a fyziologicky tlakům rozdílného 
prostředí nedokáže (díky dlouhému vývoji lovecko-
sběračské etapy) žádný jiný biologický druh, a že jenom 
prací, přizpůsobováním se vždy novým úkonům nabyla 
lidská ruka onoho vysokého stupně dokonalosti.

Protože vycházím, při hledání odpovědí ze své praxe, 
nabízí se prostor pro malou úvahu. Jestliže proměna 
uměleckého nástroje formuje umělce, ale i jeho roli 
ve společnosti, musím si položit sugestivní otázku, 
jestli umělec dnes už jen neperformuje práci strojů? 

Sama to dokládám tvorbou jakýchsi paleo-objektů-
nástrojů-částí lidského těla. Jejich produkce se rapidně 
zrychluje, když do analogového opracování postupně 
zapojuji i elektrické multifunkční zařízení. Tento příklad 
ekonomiky růstu je ale v protikladu k udržitelné ideji 
práce. 

Mohu však zde zmínit tři body, díky nimž se mi tato 
činnost stále jeví jako podnětná . Prvním pozitivem je 
práce s odpadním meteriálem, který k tvorbě předmětů 
využívám. Jedná se o polyuretanovou pěnu, hovorově 
nazývanou „šaum“, ta je vyprodukovaným zbytkovým 
materiálem designových ateliérů a firmy Škoda 
auto. Jako druhé pozitivum do budoucna, nacházím 
příležitost uskutečnit specifický umělecký program, 
jenž by stavěl na své perfomativnosti (velké množství 
vymodelovaných objektů a předmětů vybízí diváky 
k dotýkání se, k fyzickému kontaktu, ke kreativní hře). 
Posledním potenciálním pozitivem je možnost, o které 
jsem již v počátcích tohoto projektu přemýšlela, a to 
jak bych ho co možná nejdemokratičtěji mohla sdílet. 
Vznikla tak představa ideální distribuce tohoto projektu 
v rámci komunity uživatelů/odběratelů. Tato myšlenka 
je dále doplněna představou digitální knihovny objektů/
volně šiřitelného konceptu. Tuto dlouhodobou snahu 
chápu jako vizi pro skutečně otevřenou platformu. 
Zejména vztáhnu-li ji na umění, které je v některých 
případech komoditní a uzavřenou položkou.

Do pomyslné knihovny předmětů jsem v rámci tvůrčího 
pobytu v Českém Krumlově vytvořila sérii zrcadel 
spolu s několika abstraktními předměty. Ty odlišuje 

od ostatních objektů hladký, modernistický povrch. 
Objekty na sobě mají časovou informaci, která značí 
dobu jejich výroby. Naznačila jsem tak další možné 
kategorie v budoucí databázi digitální knihovny. 

Závěrem se může jevit, že odpovědi jenž vyplívají 
na výše vypsané otázky jsou nejednoznačné. Je to 
totiž především rozpolcenost, kterou jsem vnímala 
sama ponořená do práce ale i v historickém prostředí 
Českého Krumlova. Po návštěvě nedaleké Šumavy, 
jsem v blízkosti zámku našla starého medvídka s dírou 
na hrudi. Protože příběh medvědů hnědých na Šumavě 
skončil už před více než 160 lety, vytvořila jsem menší 
hrůzostrašnou instalaci. Při pohledu na zámecké 
medvědy z Ruska má inscenovaná situace v ateliéru 
rezidence ESAC nabrala na vážnosti a skutečně 
kritickému pohledu na realitu zvířat žijících v zajetí.  
Do budoucna si odnáším větší pokoru k zvířecímu 
životu, a doufám, že i odhodlání se těmto praktikám 
sama postavit.

Rezidenčního pobytu si cením zejména kvůli času, 
který mi byl umožněn k tvorbě vlasních projektů 
v neobyčejném prostředí. Děkuji za příležitost.

Klára Čermáková












