
OTISKY A STOPY NA KŮŽI EVROPY 
 

VÝSTAVA V BECHEROVĚ VILE ZAŘADILA KARLOVY VARY DO UMĚLECKÉ STUDIE 

VÝTVARNÉ MĚSTSKÉ DNA 

 

 Už jen do 24. listopadu potrvá v Becherově vile v Karlových Varech výstava tří dánských 

umělkyň Bodil Brems, Vicky Steptoe a Idy F. Ferdinand Otisky a stopy na kůži Evropy. Tento 

umělecký projekt přináší vnímání současné evropské reality nahlížené vlastním prizmatem 

prožitých let v rozdílném prostředí a vyvěrající ze zkušeností i z osobní povahové podstaty každé z 

umělkyň. Téma výstavy přináší zamyšlení a možnost diskuze nad stavem okolního světa vyjádřené 

různými výtvarnými formami – malbou, fotografií, videem, objekty i instalací předmětů „objets 

trouvés“. 

 Vicky Steptoe narozená v Plzni a Bodil Brems jsou absolventkami Královské dánské 

akademie v Kodani a spolupracují na výtvarném ztvárnění současné Evropy už více let. Ida 

Ferdinand vystudovala na Univerzitě v Aarhusu a do projektu vstoupila interaktivním projektem 

Studia výtvarné městské DNA. Karlovy Vary se tak staly součástí jejího Atlasu mandal, do kterého 

je zařadila po Athénách, Kodani a Chisinau. 

Svým přístupem, zařazením města do mezinárodního projektu a kontaktním zpracováním s 

veřejností zároveň naplnila proklamované poslání Interaktivní galerie Becherovy vily. 

 

1. Ido, zůstala jsi tři týdny po zahájení výstavy Otisky a stopy na kůži Evropy, abys naplnila 

Tvůj umělecký projekt Studie výtvarné městské DNA. Co to znamená. Můžeš projekt trochu 

přiblížit? 

Atlas mandal je průběžný umělecký projekt. Je to o prozkoumání toho, jak rozličná místa na světě 

mohou inspirovat a ovlivňovat mé umělecké vyjádření. Navštívila jsem zatím pět měst po celém 

světě. Do této karlovarské výstavy jsem zařadila kvaše ze tří evropských měst a pracovala jsem tři 

týdny přímo v prostoru Becherovy vily na ztvárnění města Karlovy Vary. Dělala jsem si fotografie. 

To dělám proto, abych uchopila a pochopila dané místo. Každý den jsem nachodila se svým 

fotoaparátem asi deset kilometrů po městě i jeho okolí. Snímala jsem hlavně motivy, které mne 

překvapovaly. Detaily zrcadlení obrazců v oknech. Udělala jsem si obrazy jako když maluji.  

Fotografovala jsem naprosto všední věci, tak obyčejné, že už je ani nevidíme nebo nevnímáme. A v 

tom je můj záměr podat publiku nové vidění toho, co už je důvěrně známé, Každý den jsem strávila 

4 – 5 hodin prací na svých kvaších ve výstavním prostoru ve vile. Objevila jsem místní tyrkysově 

zbarvený grafický papír a systematicky jsem pracovala s kruhovou mandalou inspirovanou tvary 

vycházejícími z lokálních barev a obrazců ve velmi volné a inspirované formě.  Takže jsem v 

období tří týdnů vytvořila 50 záznamů stejně tak jako jsem to udělala u jiných měst. Ve vile jsem 

tedy udělala prezentaci kombinující koláže fotografií s kvašemi ze čtyř míst. Bylo důležité udělat 

kombinaci děl na zdech a děl vystavených na stole. 

 

2. Navštívila jsi zajímavá místa Karlových Varů. Jak se Ti město líbilo? 

Pro moji návštěvu a práci ve městě na projektu Atlas mandal je zásadní a zároveň velmi přirozené, 

že nahlížím pod povrch a za zjevně malebné části města. Naprosto pohádkově snová atmosféra je 

dána jakýmsi vinoucím se stvolem odkazujícím k uspořádání starých neoklasicistních budov v 

městském centru kolem povodí řeky. Nyní pozastavené ruskou konstruktivistickou výstavbou. V 

centru jsou domy znamenitě restaurované. Restaurované do takové míry, že nechávají zmizet 

historii a ukazují Karlovy Vary jako narozeninový dort. Tak se to skrývání historie stává realitou až 

přeludem. Krása je příjemná a mezinárodní atmosféra zřetelná. Při prozkoumávání okolí se oko 

potkává s hustými lesy v pozadí, lákající k poznávání a zjevně navštěvované karlovarskými 

obyvateli. 

3. Dá se říct, že jsi našla génia locci? 

Genius Locci – kulturní mix související s jedinečnými horkými prameny, minerálními lázněmi, 

které obklopují město v teplém oparu v chladivých dnech. Je překvapující vidět jak mladí i staří 



obyvatelé Karlových Varů přicházejí k pramenům každý den se svými speciálními kalíšky na pití 

uzdravující vody. Lázně jsou srdcem města. Přínosem ve welnessové turistice, ale zároveň 

využívané kýmkoli v Karlových Varech. Bohatí lidé přícházející z mnoha různých zemí užívat 

léčbu dnes stejně jako v historických dobách dávají městu atmosféru konzervativního luxusu. 

4. Město Karlovy Vary jsi objevila a zahrnula do Tvého uměleckého projektu Atlas mandal. 

Jaká jsou další města, která v tomto projektu už figurují? 

Můj umělecký projekt Atlas mandal se datuje od roku 2015, kdy jsem pobývala měsíc v Athénách. 

Rok poté jsem navštívila Moldávii a ve stejném roce jsem přiřadila projekt v Kodani. V letech 2017 

– 2018 jsem pobývala měsíc v Phnom Phenu v Kambodži. 

V každém městě jsem vytvořila sérii maleb, přesně 50 na každém místě. Do výstavy v Becherově 

vile jsem zahrnula sérii kvaší z Kodaně, Athén a Chisinau v Moldávii. Vyjmula jsem Phnom Phen, 

protože není součástí Evropy a tento projekt je zaměřený na Evropu.Ve všech svých kvaších 

používám kruhový tvar, protože je univerzální a je všudypřítomný ve všech městech, kde jsem 

zůstala a pracovala. Splynu s místem a svými prostředky -  grafický papír, kruhové formy a kvašové 

barvy - pracuji ve vyměřeném čase soustředěné kontemplace. Tak vznikají umělecká ztvárnění toho 

místa. Fotografie jsou mým způsobem uchopení toho, co je v místě mezi daným a dobře 

definovaným, ve stínech na zdech, v barvách domů a podobně. Rozšířené detaily nabízející cosi 

odlišného. 

 

5. Jak se Ti pracovalo v klidném výstavním prostoru Becherovy vily? 

Bylo velmi zajímavé sedět v Becherově vile, zatímco lidé navštěvovali výstavu. Je to krásný prostor, 

jemuž zaměstnanci věnují plnou péči a chovají se k němu s respektem. Bylo to velmi hezké. Setkání 

dětí a studentů s umělkyní sedící a pracující v expozici bylo pro ně zjevně zajímavé a inspirující a 

pro mne velmi srdečné. Výstava mi umožnila prezentovat má díla jiným odlišným způsobem. A to 

byl také důvod proč jsem do výstavního projektu vstoupila. Nyní už se zase těším na příští město 

kam pojedu pracovat. Doufám, že bude v Japonsku. V roce 2020 bych chtěla vydat knihu 

kombinující fotografie a kvaše daných míst v projektu. 

 

6. Potkala jsi zde publikum se zájmem o Tvoji práci a uměleckou komunikaci? 

Jak u jsem zmínila, děti, studenti a kolegové se velmi zajímali o moji práci. Také jsem však 

zaznamenala, že umělec přítomný a pracující ve výstavním prostoru je pro návštěvníky cosi 

zvláštního a neobvyklého. Někteří se skutečně zajímali, jiní se ostýchali mne vyrušit a další to 

prostě přijali. Každá z těchto reakcí však byla pro mne zajímavá. 

Výstava bude v příštích letech I nadále pokračovat v Itálii a v Makedonii. 

  

V Plzni dne 15. 11. 2019                                       Helena Fenclová, kurátorka výstavního projektu 

 

 

 


