
Záverečná správa Tomáša Moravanského z rezidencie na ostrove Sv. Anastázia organizovanou Českým centrom v Sofii a Institutem umění – Divadelním ústavem / 
Máj 2019 

V rámci rezidencie na ostrove Sv. Anastázia sa naskytlo nie málo možností k tvorbe a interakcií s daným enviromentom, ktoré sa v rámci môjho prístupu 
k stavbe ideí a spôsobu príprav, či intuitívnym aktivitám podarilo napĺňať a do posledného dňa aj splniť. Daný čas dva a pol týždňa, na ktoré som si určil 
v prvých dňoch hrubý plán aktivít sa spočiatku javil ako nadmieru prívetivý na to, aby bolo možné spracovať v esencii inšpirácie, ktorými ostrov bombardoval 
myseľ a ešte si môcť na koniec aj odpočinúť od vlastného workoholizmu. Aj keď veľkosť ostrova sa považuje za pomerne malú, každým dňom sa nápady 
a plány ako miesto využiť k tvorbe hromadili viac a viac, čo malo za výsledok zmenu prístupu a vytvorenie presnejšieho časového harmonogramu, pretože 
som považoval za skoro nutné spracovať, zaznamenať, premeniť či vložiť kontext všetkému čo sa dalo. Tento plán som splnil až v poslednej minúte strávenej 
na ostrove, čo považujem za výnimočnú skúsenosť otvoreného miesta. Nechcel som toto miesto opúšťať s ťažkým srdcom a sentimentom, že som niečo 
nestihol čo by pravdepodobne spôsobilo v budúcnosti to, že by som sa musel vrátiť a plán dokončiť – čo by bola samozrejme úplne nová zákerná situácia. 
Okrem pohostinnosti, ktorú toto miesto ponúklo, či ochoty obyvateľov pomôcť, sa počas dní ponúkali pestré situácie ako tvorbu spojiť s interakciou denného 
turizmu, ktorý bol výrazným prvkom dobrého počasia. V dokumentácii a záznamoch, ktoré tu vznikli sa udiali aj veci neplánované, vo svojom žánre pomerne 
originálne koncepty. Objem dát, ktoré obsahujú iba tvorivú činnosť daného obdobia ktoré sme si odniesli sa pohybuje cca v dvoch terabajtoch – čo si ešte 
vyžiada náročnú postprodukciu. Jedným z najobjemnejších projektov, ktorému som sa venoval priebežne počas celého pobytu, bolo zaznamenanie častí 
ostrova, od exteriéru až po všetky časti interiérov a ich spojovníky (napr. odpadové rúry prenášajúce zvuk mora, spotrebiče, ventilačné systémy, kuchyňa či 
neprístupné miesta útesov atď.) a ktorého výsledné spracovanie bude vo forme panoramatických (360 stupňových) pohľadov sprevádzaných 
štvorkanálovým autentickým zvukom tohto miesta a to vo verzii dňa i noci. Zo zatiaľ rozpracovaných projektov, ktorý je ako celok označený pod názvom 
Deconstracting the Island, uskutočnených v rámci rezidencie načrtnem aspoň pár: 

 
Bez názvu - neplánovaná intervencia turistov do súkrommnej aktivity klauna za zatemnenými oknami a zavretými dvermi. 
video-performance (90 min) 

 



EXKURZOVOD (Snails Mating Season) 
fyzická performancia / interaktívny sprievodca 

  



Sea from the elevation floor 
postclown / site-specific inštalácia / performancia pre náhodných divákov. 
V tomto prípade pre „Eco car company“ počas ich teambuildingu na ostrove, ktorá skončila spoločnou fotografiou na pozadí mora zakrytého plastovou 
fóliou.   

  



... . .- / .. ... / -... .-.. .- -.-. -.-  
Performancia za použitia morzeovky smerom k čiernemu moru na štyri svetové strany. Sever  je pre Čierne more, východ patrí Atiya Naval Base, juh je zas pre 
naftovú rafinériu LUKOIL a západ mestu Burgas. 
  

  



„Na horizonte bola loď, plachetnica“ 
video-esej (53 min) 
 

 
 



„Afflux“  
video-esej, 26 min, 
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