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ESTER KRUMBACHOVÁ (1923–1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo
ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a  počátku 70. let, ale také
předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu i provázané povahy
reality a  smyslových forem vědění. Umělci a teoretici na této výstavě a konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté doklady bohaté a vizionářské tvorby
Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.
E. K. (1923–1996) was a key figure of the Czechoslovak New Wave. Her unique oeuvre did not only make her
one of the most influential women behind the scenes of European cinema of the 60s and early 70s, it also
prefigured many contemporary debates around magic, materiality, feminism, sensuous forms of knowledge
and the interconnected nature of reality. Artists and theorists in this exhibition and conference interpret and
make accessible for study her recently discovered private archive, containing hitherto unseen evidence of her
prolific and visionary work as a costume and production designer, screenwriter, writer, director and artist.

Ester

Krumbachová

Vernisáž & „Nezařazné“, performance dua New Noveta
s živým zvukovým vstupem hudebníka Vindicatrixe, st 13 12, 18 h
Konference „ESTER KRUMBACHOVÁ. Skryté formy režie“
afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil), čt 14 12, 10 –19 h

Opening & “Nezařazné”, a performance by New Noveta
with live sound piece by Vindicatrix on 13 December, 6pm
Conference “ESTER KRUMBACHOVÁ. Hidden Forms of Directing”
on 14 December, 10am–7pm, afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv
tranzitdisplay, Praha 14 12 ‘17 – 21 2 ‘18

ESTER KRUMBACHOVÁ
Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv
14 12 ‘17 – 21 2 ‘18
Vystavující umělci Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela & Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger,
Linda Hauerová, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová,
Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether,
Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová
Shodou různých náhod a nenáhod se Are s výzkumným týmem studentů UMPRUM a dalších umělkyň
a umělců1 ocitli uvnitř a kolem archivu Ester Krumbachové. Přesněji řečeno její pozůstalosti, neboť o archiv
se teprve bude jednat, až se celý digitalizuje a otevře veřejnosti on-line, kdy bude moci komunikovat a fyzicky a názorově růst.2 Výstava „ESTER KRUMBACHOVÁ. Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv“
navazuje na předchozí výzkum „OTEVŘENÝ PŘÍPAD“ a výstavu „5 NESNADNÝCH KUSŮ“ kurátorované
Anjou Kirschner, německou umělkyní a filmařkou toho času žijící v Athénách, nyní v Londýně. Kirschner
nás dovedla k zájmu o Ester Krumbachovou, důležitou a pro české dějiny kultury symptomaticky opomíjenou ženu, která spoluutvářela podobu kinematografie československé nové vlny. Kirschner také iniciovala
dopis poslednímu příteli Ester Krumbachové, Ivanu Paikovi, ohledně našeho zájmu o informace a materiály o Ester Krumbachové. Pan Paik našel dopis podstrčený pod dveřmi bytu Za Zelenou liškou, kde s Krumbachovou žili, a hned druhý den nám zavolal. Společně s jeho současnou přítelkyní, umělkyní Jarmilou
Košnářovou, nám u ní doma postupně pozůstalost zpřístupňovali. Časem jsme se dohodli, že archivu bude
nejlépe v péči Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kam po ukončení našeho výzkumu bude patřit.
Ocitnout se tváří v tvář, uvnitř a kolem archivu či pozůstalosti významné osobnosti je zároveň velké
dobrodružství, i zodpovědná lapálie, ale to si každý dokáže představit. Důvodem zájmu o Ester Krumbachovou nebyla touha uspořádat jí výstavu a vydat monografii. Krumbachová se nám zdála být geniální
a neuchopitelná zároveň, rozprostřená mezi lidi z oblasti filmu a divadla a jiných zón. Představovala pro
nás ženu, která díky svým názorům sice zásadně vstoupila do kultury své doby a byla nepostradatelná pro
mnoho mužů-režisérů, stejně jako pro Věru Chytilovou, současně ale také její jméno postupně mizelo z titulků snímků, na kterých pracovala. Závist a režim ji od filmu, který skutečně milovala, oddělily a nás zajímá,
jak může člověk dál tvořit a žít v podmínkách neviditelnosti. To však neznamená, že by nám primárně šlo
o zviditelnění polozapomenuté hvězdy. Výstava a následná konference nechtějí završit výzkumný projekt
její tvorby,3 abychom si mohli s úlevou říct: „Tak a máme to! Vrátili jsme Krumbachovou do společnosti
velkých jmen Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Jana Němce, Otakara Vávry, Karla Kachyni, Evalda Schorma aj.“ Tam už jednou byla. Nás více zajímá, co způsobí její práce ve společnosti naší. Raději chceme postupnými kroky rozvíjet témata, která nám toto studium a Ester Krumbachová otevírají, a věříme, že její
pohled na svět a umění jsou v tomto smyslu výjimečné.
Místo toho, abychom vytvářeli kategorie, se proto v archivu v týmu i individuálně zamýšlíme nad
principy její tvorby, nad tím, co nabízí nám umělcům, kurátorům a teoretikům. Vyzvali jsme ke společné
výstavě umělkyně a umělce, o kterých si myslíme, že jejich práce může zajímavě a ve vzájemné konstelaci
komunikovat s tvorbou Ester Krumbachové. Pozvali jsme:
Danielu a Lindu Dostálkovou, protože se zajímají o institucionální homeopatii, o současný střet
světonázorů heroického a holistického, o zvrácení hierarchické posloupnosti člověk — zvíře — rostlina —
věc a o rozbíjení zkategorizovaných formátů výstavy, grafického designu a dokumentace.
Brachu L. Ettinger, protože vytváří a promýšlí umění v psychoanalytickém kontextu, navazuje na
lacanovskou filozofii označující příznakový mužský pohled a rozvíjí feministickou interpretaci tzv. matrixiálního pohledu (Matrixial Gaze).
Jesse Jones, protože sleduje, jak jsou ženy vnímány v dějinných souvislostech, je inspirována
italským hnutím Wages for Housework (Mzdy za domácí práce), setkala se s některými magickými praktikami a komunikace s osobnostmi jiných generací je pro ni důležitou zkušeností.
Kris Lemsalu, protože pokud existuje nějaké smysluplné prodloužení postmoderny, pak její práce
k tomu má co říci, ovšem současně se vymyká kategorizaci. Intenzivně hledá subjekt a emoce, nejen lidské.
Nemá strach z existenciálních interpretací, dělá si, co chce, přesně a s volností.
Marii Lukáčovou, protože si také dělá, co chce, a zároveň cítí zodpovědnost za situaci žen v české
společnosti, stav politického vědomí a kočky a planetu obecně. Po velkém „konci příběhu“ znovu uvádí do
umění vyprávění jako funkční umělecký žánr. Pokouší se představit sobě a divákovi nebipolární podobu
světa nebo cestu k ní.
Duo New Noveta, Keiru Fox a Ellen Freed, protože ve svých strhujících performancích plných katastrofické tísně ztělesňují korporátně stigmatizované emoce. Móda je zábavná a současně zařazuje. Neholená
těla performerek pod ní zápasí o to základní, vybavena schopností pohybu, uchycení a hlasu. Nebezpečí,
kterému v hudební a choreografické kompozici vzdorují, obklopeny masou diváckých těl, je pak sotva jen
imaginární.
Johannese Paula Raethera, protože promlouvá nejen z pozice jednoho autorského subjektu, ale celého sesterstva, identit, které vstupují do různých situací ve veřejném a korporátním prostoru s různými
druhy a kombinacemi genetického, mentálního, fyzického a technologického vybavení.
Instalaci výstavy jsme založili na astrologické koncepci, kterou vypracoval Pavel Turnovský, kdy sekvence tvůrců je zakotvena na ose dvou místně specifických prací ve výstavě – společné práce Barbory Dayef,
Lindy Hauerové a Slávy Sobotovičové a instalace Johannese Paula Raethera ve vedlejší místnosti. Vlastní
pozice vystavených děl jsou určeny polohou Slunce a průsečíku času narození jednotlivých umělců
a Ester Krumbachové.
V rámci vernisáže výstavy proběhne performance dua New Noveta „Nezařazné“. New Noveta je
společným projektem uměleckého dua Keira Fox a Ellen Freed. Ztělesňujíc vitální projevy korporátně stigmatizovaných emocí, New Noveta prochází vyčerpávajícími choreografickými úkoly se vznětlivou úzkostí,
která se odmítá přizpůsobit každodenním strnulým stereotypům patriarchální společnosti. Tuto novou
performance bude rámovat živý zvuk vytvořený ve spolupráci s hudebníkem Vindicatrixem. Kostýmy a rekvizity pro živě inscenovanou instalaci pocházejí z londýnského módního domu Atelier Bâba.
1 — Výzkumný tým: Zuzana Blochová, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Linda Hauerová, Edith Jeřábková, Tereza Kanyzová, Anja
Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Matěj Pavlík, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová a Tomáš Uhnák
2 — Otevřený on-linový archiv bude zpřístupněn ve své první fázi veřejnosti v průběhu trvání výstavy. Celá pozůstalost Ester Krumbachové bude pak v rámci něj uveřejněna do konce roku 2018.
3 — Projekt bude dále rozvíjen Are ve spolupráci s dalšími institucemi a subjekty. V roce 2018 bude probíhat v kině Ponrepo série přednášek
a promítání navazující na témata konference. V srpnu 2018 bude společně s přehlídkou českých filmů otevřena výstava v Centru pro současné umění v Glasgow a v roce 2020 bude uspořádána výstava v Domě umění města Brna a vydána monografie Ester Krumbachové.

ESTER KRUMBACHOVÁ
Skryté formy režie
14 12 ‘17, 10 –19 h
Účastníci konference Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Edith
Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Kateřina Konvalinová, Francis McKee,
Ruth Noack, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová,
Marina Vishmidt, Tomáš Uhnák

Program

Konference bude simultánně tlumočena do
českého a anglického jazyka.
10:00
Pozvání ke stolu — Tomáš Uhnák
Ester Krumbachová v jednom z dopisů Ivanovi Vyskočilovi napsala, že zamýšlí vydat kuchařku.
V archivu se bohužel, kromě jednostránkového „Námětníku pro tzv. kuchařku“ a několika receptů svázaných do složky, nedochovalo nic, co by to dokládalo. Představa tak zřejmě zůstala jen v její hlavě.
Nicméně motiv jídla a hostin ve filmech, na kterých
se podílela, svědectví přátel, a především její film
„Vražda Ing. Čerta“ nasvědčují tomu, že kuchařka
Ester Krumbachové by byla trhák. Tomáš Uhnák pro
hosty a účinkující na této konferenci připravil menu
z dochovaných receptů Ester Krumbachové.
Tomáš Uhnák je umělec, badatel a publicista,
agroekologický aktivista a spoluzakladatel Iniciativy
potravinové suverenity. Žije v Čechách a v Anglii.
10:10
Úvod — Edith Jeřábková a Zuzana Blochová
Kurátorky projektu krátce představí výstavu,
program, témata konference a další fáze výzkumu
soustředěného kolem díla a osobnosti Ester Krumbachové. Promítnou vybranou digitalizovanou část
archivu Ester Krumbachové a vysvětlí záměr zveřejnit jeho on-line verzi v otevřené formě.
Zuzana Blochová je zakládající členkou Are
(od 2015). Od roku 2009 je členkou umělecké skupiny Rafani. V minulosti se podílela na vedení a programu galerie SVIT (2010–2014), pracovala jako
kurátorka výstavního prostoru a rezidenčního programu MeetFactory (2008–2010) a Experimentálního
prostoru NoD v Praze (2006–2008).
Edith Jeřábková pracuje s kontextem současného umění. Byla kurátorkou několika výstav
Jiřího Kovandy a editovala i jeho katalog. Připravila
mimo jiné retrospektivní výstavu a publikaci „Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–
2012“ v Národní galerii v Praze (s Jiřím a Janou Ševčíkovými). Od roku 2005 publikuje v uměleckých
časopisech a v poslední době rovněž v knihách
a katalozích. V letech 2006 až 2009 působila jako
kurátorka a zástupkyně ředitele Galerie Klatovy/
Klenová. V letech 2010 až 2012 pracovala na Akademickém výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze a v pražské Fotograf Gallery. Od
roku 2011 je vedoucí Ateliéru sochařství (spolu s Dominikem Langem) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je zakládající členkou Are.
10:20
Otisk její dlaně nalezneme tam, kde chybí její
podpis — Anja Kirschner
Ester Krumbachová působila v zákulisí, a to
více než v jednom smyslu slova: jako žena ve filmovém průmyslu a jako jedna z klíčových postav
československé Nové vlny jako bezejmenná poradkyně a účastnice řady produkcí, když měla po většinu 70. a 80. let zákaz činnosti, i na hlubší úrovni,
jako svého druhu čarodějka dotýkající se samotného přediva filmů, na nichž se podílela. Artikulovala
přitom hluboké propojení rozumového a smyslového, oduševnělého a neživého. Ester Krumbachová se tak nejen zapsala do dějin filmu druhé poloviny 20. století, ale předjímala rovněž některé ze
zásadních aktuálních problémů, které mají za následek naprostý rozchod s jeho estetikou.
Anja Kirschner je umělecká filmařka žijící
v Londýně. Její filmy čerpají z faktických a popkulturních zdrojů a zabývají se materiálností, digitálností a narativností a jejich podílem na (de)formování
subjektivity a politického vlivu. V současnosti je
doktorandkou na Royal College of Art u profesora
Johnnyho Goldinga. Byla laureátkou ceny Jarman
Award (2011) a její filmy se vystavují a promítají na
celém světě, například v Secession, Neuer Berliner
Kunstverein, Tate Modern, Berlinale, BFI London
Film Festival či na mezinárodním festivalu krátkých
filmů v Oberhausenu. Její filmy distribuuje společnost LUX a jsou zastoupeny ve sbírce BFI Artists’
Moving Image Collection.
10:40
Ester Krumbachová v kontextu československé
nové vlny — Jan Bernard
Příspěvek se pokusí ukázat, proč se Krumbachová věnovala především výtvarně stylizovaným filmům, pro něž vytvářela jiný typ „autenticity“ než ten „realistický“, jímž nová vlna, a to
především ve filmech Miloše Formana, začínala.
Aneb jak říká Ester: „Umění jako zintenzivnění
pravdy života.“

Jan Bernard je filmový vědec a historik,
v letech 1975–1987 působil v Československém
filmovém ústavu jako výzkumný pracovník a později jako organizátor a lektor Rady čs. filmových
klubů. Pracoval jako pedagog na FF UK, kde po roce
1989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru
divadelní a filmové vědy. Byl děkanem pražské
FAMU, na níž působí dodnes jako profesor (CAS).
Specializuje se na dějiny filmu a filmových teorií,
aplikaci estetických kategorií ve filmu a na problematiku médií.
11:00
Přestávka
11:10
Radosti !! — Kateřina Konvalinová, Viktorie Vášová
Performativní scénické čtení jednoho z nerealizovaných scénářů Ester Krumbachové.
Kateřina Konvalinová studuje intermediální obor na Akademii výtvarných umění v Praze. Její
tvorba vychází z divadelního jazyka a nahlíží tělo
jako zdroj zvuku, pohybu a nositele akce. Zájem
o performativní formy byl i hlavní motivací pro její
stáž na pražské DAMU (Divadelní fakultě) na oboru režie-dramaturgie. Režii a dramaturgii vnímá
především jako vytváření logického celku, ačkoli
tato logika může být čistě subjektivní či intuitivní.
Podobné postupy využívá i ve vlastní praxi blízké
performanci, při tvorbě videí nebo organizování
týdenního mini-festivalu. Její nejnovější práce
s názvem Manifest lásky je performativní projekcí,
jejíž součástí je živě zpívaná karaoke verze písně
Wicked Game.
11:30
Dát si koláč a sníst ho — Ruth Noack
Příspěvek se bude skládat z vizuálního
a filmového komentáře zaměřeného na film Ester
Krumbachové „Vražda Ing. Čerta“.
Ruth Noack, spisovatelka, vysokoškolská
pedagožka a od 90. let také tvůrkyně výstav, vystudovala výtvarné umění a dějiny umění. Byla kurátorkou Dokumenty 12 (2007) a v současnosti připravuje výstavu „Ghosting the Nation“, pro muzeum
Frans Hals-De Hallen (2018). Zároveň buduje novou
instituci, „Muzeum ve škole“, která má být otevřena
v roce 2020. Její vydané texty se zaměřují na exegezi díla a politiku přípravy expozic. V současnosti
vyučuje na Holandském uměleckém institutu.
12:00
Dyadické vztahy E. Krumbachové — Jana Baierová
víra v pospolitost vs. společenská kritika
hierarchie daná shůry vs.
nehierarchická spolupráce
mystika vs. racionalita
syntetický vs. kvalitativní přístup
Byla Ester Krumbachová ve vztahu k okolnímu
světu šamankou nebo feministkou?
Jana Baierová absolvovala sociologii na
Fakultě sociálních studií MU v Brně (Bc.) a v současnosti dokončuje magisterské studium Kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí
nad Labem. Zajímá se o sociální funkci umění
a v praxi dlouhodobě vyhledává nezávislé kulturní
instituce a platformy (mj. Zentrum für Kunst und
Urbanistik Berlin, Ateliér bez vedoucího, Stanica
Žilina-Záriečie, Nová Synagoga či kurátorské sdružení Are). Publikuje v kulturním čtrnáctideníku A2,
magazínu Flash Art, slovenském kulturním občasníku ¾ a platformě UMA Audio Guide.
12:15
STAND UP ‘N‘ DOWN — Barbora Dayef, Linda
Hauerová, Sláva Sobotovičová
Patnáctiminutová performativní přednáška
bude kombinovat živé čtení z osobních i pracovních
textů Ester Krumbachové a zpívání motivů nalezených v její pozůstalosti. Skrze ústřední rekvizitu,
která při první performanci vznikne a při druhé
dotvoří scénu výstupu, naváže na předchozí performanci autorek při zahájení výstavy.
Autorky studují v ateliéru sochařství na
UMPRUM. Barbora Dayef přenáší historické stavební formy do současnosti a testuje jejich použitelnost pro dnešní účely, včetně akustiky, tektoniky
a schopnosti evokovat obsahy. Linda Hauerová
zkoumá rituály, tělo a vnitřní komunikaci systému
a pozice jednotlivosti nebo jednotlivce v jeho rámci. Sláva Sobotovičová se zabývá hlavně performancí, skládá a zpívá vlastní písňové kompozice vrstvící historické a současné populární písně.
12:30
Diskuze

13:00
Přestávka
15:00
Podstatná jména — Michal Bregant
Michal Bregant vzpomíná, že jeho setkávání
s Ester Krumbachovou byla vždycky provázena potřebou přesnosti. Jejich rozhovory, někdy to byly
spíš konverzace, byly vedeny společnou snahou
o pojmenování toho, co považovali za podstatné.
Bylo krásné se shodnout, bylo inspirativní se neshodnout. Když jeden druhého přistihli při nepřesnosti a přelétl démon blábolu či kýče, hned zbystřili.
Michal Bregant je generální ředitel Národního filmového archivu v Praze a člen mezinárodních organizací filmových archivů. Pracoval ve filmotéce Čs. filmového ústavu, působil jako pedagog
a děkan FAMU. V 90. letech se podílel na výstavách
zaměřených na český meziválečný modernismus.
Dlouhodobě se zabývá historií československé kinematografie a blízkých oborů. Klasickou i současnou českou kinematografii sleduje a prezentuje
v širších kulturních a společenských souvislostech.
15:20
Dějiny žen a dějiny mužů — Tomáš Pospiszyl
Dosud neznámý fragment scénáře Ester
Krumbachové s názvem „Levá ruka tmy“, vzniklý
jako volná adaptace stejnojmenného vědeckofantastického románu spisovatelky Ursuly K. Le Guinové, vypráví příběh groteskního světa bez rozdílu
mezi pohlavími. Příspěvek se tento námět pokusí
vztáhnout k vlastnímu životnímu příběhu scénáristky i k historickým okolnostem, ve kterých vznikal.
Tomáš Pospiszyl je historik umění, zabývá
se převážně českým uměním 20. a 21. století. Vyučuje dějiny umění na Akademii výtvarných umění
v Praze a na Filmové a televizní fakultě AMU. Mezi
oblasti jeho odborného zájmu patří vztah výtvarného umění a filmu, umění performance a nové metodologické přístupy k dějinám umění.
15:35
Válka ve školce: Magie, zralost a konce světa
v „Sedmikráskách“ a „Valerii a týdnu divů“ —
Marina Vishmidt
Ženská těla často slouží jako alegorie morální paniky a politického probuzení. Tato prezentace zhodnotí pojítka mezi mládím, destrukcí a genderem v těchto dvou filmech, v nichž mladé ženy
začínají své životy tím, že zničí svět.
Marina Vishmidt je spisovatelka. Přednáší
rovněž na Culture Industry Goldsmiths, University
of London a vede seminář teorie na Holandském
uměleckém institutu. Její práce vyšly mimo jiné
v South Atlantic Quarterly, Ephemera, Afterall, Journal of Cultural Economy, Australian Feminist Studies, Radical Philosophy i v řadě kolektivních publikací. Je spoluautorkou práce „Reproducing
Autonomy“ (společně s Kerstin Stakemeier), Mute,
2016, a v současnosti dokončuje monografii „Spe�culation as a Mode of Production“ (Brill, 2018).
15:50
Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5]
Zpráva — Johannes Paul Raether
Ve svém prvním vystoupení jako [protektorama domestica, 5.4.5], od roku 2014 jako Smartphone Sangoma a root vessel of WorldWideWitches, nabídne vhled do své rituální činnosti
zaměřené proti Kultuře gadgetů. Aktivuje své rituální místo, odtajní některé ze svých okultních jazykových artefaktů a pohovoří o potřebě „communeeringu“ jako psychotického a realistického přístupu.
Johannes Paul Raether žije a pracuje v Berlíně. Jeho činnost zasahuje do různých platforem
z oblasti divadelního a výtvarného umění i do humanitních oborů. Využívá k tomu svých altereg SelfSisters objevujících se na různých místech ve veřejném i korporátním prostoru. Svá díla a performance
předvedl v Stedelijk Museum, Amsterdam (2017),
na transmediale, Berlín (2017), 9. Berlínském bienále (2016), v pařížském Palais de Tokyo (2016), v kasselském Fridericianu (2015) a v KW Institutu pro
současné umění v Berlíně (2013). V poslední době
realizoval mj. samostatné výstavy v Kunstverein für
die Rheinlande und Westfalen v Düsseldorfu (2017),
Transmission Gallery v Glasgow (2015) a v newyorském prostoru Ludlow 38 (2014). Pravidelně publikuje v Texte Zur Kunst a byl také spolueditorem
publikace „Zeig Her, Führ Vor, Tausch Ein. Performance—Art—Academy“ (2013). Obdržel cenu Villa
Romana (2015) a byl vybrán jako rezidentní umělec
v rámci uměleckého programu Leuphana University (2016). Od roku 2016 působí jako Professor für
Freie Kunst na Kunstakademie v Düsseldorfu.

16:20
Absence rovnováhy: Ester Krumbachová a materiální svět — Francis McKee
Když se během normalizace ocitla Ester
Krumbachová „na indexu“, dala se do výroby amuletů. Byl to jednak vítaný zdroj příjmů, ale také šlo
o dary pro přátele. Tyto předměty tak mohly fungovat v komerčních i ezoterických kontextech.
Bližší pohled na její amulety nám umožňuje nahlédnout do jejího širšího uměleckého světa, a to
ve všech rolích, v nichž se ocitala: jako dramaturgyně, režisérka, spisovatelka, kostýmní výtvarnice i scénografka.
Francis McKee je ředitelem Centra pro současná umění (CCA) v Glasgow a docentem na Glasgow School of Art. Ve svém výzkumu se zaměřuje
na zkoumání teorie otevřených zdrojů jako potenciálního ekonomického modelu v umění, roli archivu v současném umění a na módy kurátorské praxe. V roce 2011 byl hlavním badatelem v rámci
projektu „The Glasgow Miracle“. Tento projekt se
zaměřuje na proces archivace materiálů vzniklých
během 40 let činnosti Third Eye Centre a CCA. Prostřednictvím této činnosti by mělo být možné stanovit jasnou chronologii zásadního období kulturního vývoje Glasgow a vztáhnout archivní
materiály k širšímu rozvoji umění a umělecké infrastruktury v tomto městě. Pro Francise McKee je to
rovněž cesta k vytvoření případových studií kurátorské činnosti v tomto časovém rámci, na které lze
nahlížet z mnohem širší mezinárodní perspektivy.
Tato činnost vyžaduje rovněž zkoumání role archivu v umělecké komunitě a zvážení jeho funkce
v současné umělecké praxi.
16:40
Přestávka
16:50
Heart String Subface Her-space (Srdce Struna
Podloží Její-prostor) — Bracha L. Ettinger
Mezery v různých druzích intervalů mezi
vrstvami a mezi prvky každé z vrstev, tedy hloubka
vnitřního prostoru malby, nezávisí na obsahu „sdělovaném“ zobrazením, které se zjevuje v malbě
nebo sérii maleb. Prostor ani není výstižným výrazem. Cítím hranici v intervalu mezi vrstvami skrz
její rezonanci. Vrstvy „se chovají“ jako jakési hudební nástroje. Podloží se chvěje pod povrchem.
Na povrchu: hloubka bez tloušťky. V podloží dýchá
srdce intervalů. Hloubka nevyvolaná zraku vlastní
představivostí. Vnitřní hloubka ještě sdělitelná,
spouštěná matricí předmětu-prostoru. Nesete-li,
jste také neseni. Každý okamžik může vstoupit do
tohoto času zjevení v nesení. Jako duha kolem
poledníku, může vás nést svou rezonancí. Pohlédla
jsem na nebe, abych unikla vodě. Pod hladinou této
vlnové délky neexistoval rozdíl. Rána-prostor ve
vodě s sebou nesl mé srdce a jeho prostor.
Po katastrofě. Lidskost se musí znovu objevit ve svědectví/blízkosti. Vědět v zasažení – a přinést toto vědění k hranicím říše myšlení.
Jaká vlastnost světla vede hledání?
Podreálný krystal dechu je neviditelný.
Stejná rána-prostor (v hebrejštině halal)
je její-prostor. „halala.
v nitru mám zraněné srdce (Žalm 109, 22)
a mé srdce je v nitru i se mnou
a mé srdce tvoří tvary v nitru i se mnou
a mé srdce tančí v nitru i se mnou
a mé srdce v nitru je flétna“
Bracha L. Ettinger je izraelská umělkyně,
malířka, spisovatelka, filozofka a psychoanalytička.
V posledních letech se zabývá hlavně uměleckou
prací – obrazy, kresbami, deníky a fotografiemi. Její
tvorba se v nedávné době dočkala obsáhlé analýzy
v publikacích „Women Artists at the Millennium“,
„Encounters in the Virtual Feminist Museum“ od
Griseldy Pollock a v antologii „Women's Work is
Never Done“ od Catherine de Zegher. Vydala knihy
„Matrix and Metramorphosis“ (1992), obsahující
fragmenty z jejích záznamníků (Moma, Oxford,
1993), a „The Matrixial Gaze“ (1995). V posledních
dvou desetiletích měly její myšlenky velký dopad
v oblasti dějin umění, filmových studií (včetně feministické filmové teorie), psychoanalýzy, estetiky
a genderových studií. Vyučuje na European Graduate School ve švýcarském Saas-Fee.
17:10
Esteřiny vraždy — Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová
V(ý)stup je inspirován oblíbeným filmem autorek „Vražda Ing. Čerta“ (1970), který budou sledovat ve třech pro film vražedných rovinách. Třemi
mrtvolami budou: dokonalost filmové mizanscény,

bující, bujná a bujará oralita a sofisma filosofického
humoru. Všechny tyto „mrtvoly“ jsou vzrušujícími
stopami intelektuálního a uměleckého života Ester
Krumbachové a v jejím jediném režisérském díle
„Vražda Ing. Čerta“ živočišně kulminují a zároveň
spektakulárně umírají.
Kateřina Svatoňová, vedoucí Katedry filmových studií FF UK, se dlouhodobě věnuje teorii,
historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému
výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání)
prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií.
Je kurátorkou několika výstav z dějin filmu a médií,
(spolu)editorkou monotematických periodik a odborných publikací a autorkou knih „2 ½ D: Prostor
(ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění“
(2008), „Odpoutané obrazy: Archeologie českého
virtuálního prostoru“ (2013) a „Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery“ (2016),
za kterou obdržela Cenu F. X. Šaldy.
Libuše Heczková působí na Ústavu české
a komparativní literatury FF UK v Praze. Zabývá se
literární kritikou, dějinami moderní literatury a genderovými studii. Je členkou týmu vedeného Vladimírem Papouškem, který zpracovává moderní
dějiny české literatury. Za publikaci prvního dílu
„Dějiny nové moderny: Česká literatura 1905–1923“
tým získal ocenění Magnesia Litera za rok 2010.
Podílela se také na Hesláři české avantgardy (2012,
cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za slovník
roku), druhý díl „Lomy vertikál: Dějiny nové moderny 1924–1933“ vyšel roku 2014, třetí díl „Věk horizontál: Dějiny „nové“ moderny 1934–1947“ v roce
2017. V roce 2009 vydala práci o ženské literární
kritice Píšící Minervy. Od roku 2009 spolupracuje
s Marií Bahenskou a Danou Musilovou na zkoumání historie českého feministického hnutí a ženské
práce. Z této oblasti vyšly syntetické práce „Iluze
spásy. Dějiny českého feministického myšlení“
(2012), antologie „Ženy na stráž!, O ženské práci“
a monografie „Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci“ (2017).
17:30
Jak zkoumat Ester Krumbachovou jako kostýmní
výtvarnici? Několik metodologických poznámek
— Šárka Gmiterková
Šárka Gmiterková se bude věnovat některým otázkám, s nimiž se setkává badatel při studiu
kostýmní tvorby Ester Krumbachové. Jde zejména
o obtíže při psaní monografie o této konkrétní profesi, spíše nejasné přenositelnosti existujících mezinárodních paradigmat a konečně kombinování
nově získaných archivních údajů s textovou analýzou zaměřenou na kostýmy ve filmech, na nichž se
Krumbachová tvůrčím způsobem podílela.
Šárka Gmiterková působí jako interní doktorandka Ústavu filmu a audiovizuální kultury
FFMU v Brně. Věnuje se výzkumu filmových hvězd
a teorii herectví, dále se specializuje na problematiku filmového kostýmu, melodrama a genderovou
teorii. Pravidelně přispívá do časopisu Cinepur,
kulturního čtrnáctideníku A2 a odborného periodika Iluminace. V zahraničí publikovala v časopisech Necsus, Journal of Celebrity Studies a ve
sborníku Popular Cinemas in Central Europe.
17:50
Osobní fundus — Mikuláš Brukner, Tereza Kanyzová
Úvaha o práci Ester Krumbachové v kontextu kostýmní tvorby, práce s fundusem, výroba
amuletů a budování osobního šatníku.
Mikuláš Brukner je studentem Ateliéru
módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze pod vedením MgA. Pavla Ivančice. V loňském roce absolvoval sedmiměsíční stáž u značky
Christian Dior. Ve své práci se věnuje propojování
minulosti a budoucnosti módy. Zajímá se o alternativní formy archivace.
Tereza Kanyzová je studentkou Ateliéru
designu oděvu a obuvi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením prof. Liběny
Rochové. Ve své práci se zabývá rolí osobního
oděvu v současném šatníku. Spolu s ateliérem se

pravidelně účastní prezentací v rámci MercedesBenz Prague Fashion Week nebo BFGU Fashion
Week Tokyo.
18:10
Svět je archivem, zatím však nevíme čeho —
Jesse Jones
Perfomativní přednáška a film inspirované
nedávným autorčiným setkáním s pražským archivem Ester Krumbachové, které prostřednictvím
spekulativního výzkumu a fikce nabízí pohled na
archiv jako na dynamický živoucí organismus.
Přichází s myšlenkou, že archiv je vnímající forma
odolávající smrti – prostřednictvím znovuvytvoření těla a jeho materiální stopy. Na základě východiska, že v archivu lze bádat jako v živém biologickém materiálu, se tato práce snaží zkoumat
potenciál archivu při budování měnivých mezigeneračních spojení mezi umělci.
Jesse Jones je dublinská umělkyně, která
pracuje na řadě platforem – ve filmu, instalaci,
performanci i sochařství. Ve své nejnovější tvorbě
přichází s novou představou vztahu mezi zákonem
a tělem prostřednictvím spekulativního feminismu.
Pomocí „rozšířeného filmu“ zkoumá magické protinarativy státu pramenící z potlačených archetypů
a mýtů. Ve svých aktuálních dílech se pouští do
výzkumu mezigeneračních feministických odkazů
prostřednictvím přenosu symbolického a archetypálního. Zastupovala Irsko na Benátském bienále v roce 2017 svým projektem „Tremble Tremble“,
který je v současnosti vystavován v ICA v Singapuru a v roce 2019 bude k vidění v galerii Talbot
Rice v Edinburghu.
18:30
Diskuze
19:00
Afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Kurátorky projektu Zuzana Blochová
a Edith Jeřábková ve spolupráci
s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace Josef Frühauf,
Veronika Přikrylová
Grafický design Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester
Krumbachové Tomáš Uhnák
Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci
s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou
v Praze, Display, Centrem pro současná umění
Glasgow, Českou společností pro filmová studia,
Filmovou a televizní fakultou Akademie
múzických umění v Praze, Institutem umění –
Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií
FF UK, Národním filmovým archivem
a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.
Podpora České centrum Londýn;
Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát
hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy; Nadace pro současné umění
Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond
kultury; Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze.
Mediální partneři A2 kulturní čtrnáctideník,
A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny
Poděkování Ivo Paik, Jarmila Košnářová,
ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková,
České centrum Tel Aviv, Jakub Felcman,
Miloš Fikejz, Goethe-Institut v Praze,
Petra Hanáková, Michael Havas,
Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková,
MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21,
Karel Vachek a všem dalším zúčastněným
za velkorysou pomoc, rady a spolupráci.
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