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Anna-Sophie Bergerová, umělkyně žijící ve Vídni, vytváří objekty, jejichž
individuální vnímání a intimní použití souvisí s otázkami hmotné skutečnosti
coby součásti socioekonomického oběhu a konzumu. Tyto objekty zalidňují
tělo i vesmír, volně křižují místy i hodnotovými systémy, fyzicky i prostřednictvím obraznosti. Zachovávají si sice tuto pohyblivost, ale ztěžují vlastní
interpretaci coby vzájemně nesouvisející objekty, zahrnující prvky hmotné
pomíjivosti, jako je rozklad, tvárnost či modulárnost. Její dílo zkoumá složitost lidské touhy vymezit se vůči dvojznačnosti smyslové potřeby podlehnout
a vědomého úsilí odolávat.
Anna-Sophie Bergerová studovala módní design a transdisciplinární umění
na Univerzitě užitého umění ve Vídni a je nositelkou Swiss Textile Award
za rok 2012. Obdržela též Stipendium Freda Adlmüllera a zahajovací
stipendium rakouského ministerstva kultury. Externě vyučuje na katedře
přenosu vědy a vědomostí na Univerzitě užitého umění ve Vídni. Vystavovala
v galeriích JJT (New York), 21er Haus, 21er Raum (Vídeň), Ludlow 38 (New
York), WhiteFlag Projects (St. Louis), Tanya Leighton (Berlín).
Anna-Sophie Bergerová – portrét
Foto: Hanna Putz
Anna-Sophie Berger – portrait
Photo: Hanna Putz

Anna-Sophie Berger is a Vienna-based artist who creates objects that connect
individual perception and intimate use with questions of material reality as part
of a socio-economic circulation and consumption. Populating body as much
as space, they freely traverse sites and systems of value physically and through
image. While preserving this mobility they complicate a reading as discrete objects emcompassing elements of material transience such as decay, malleability or modularity. Her works examine the complexity of human desire to address
the ambiguity of a sensual need to yield and a conscious eﬀort to resist.
Berger studied fashion design and trans-disciplinary art at the University of
Applied Arts Vienna and is the recipient of the 2012 Swiss Textile Award, the
Fred Adlmüller scholarship, and the Startstipendium by the Austrian Cultural
Ministery. She is a guest lecturer at the department of Science and Knowledge
Transfer at the University of Applied Arts in Vienna. Berger has exhibited at
JTT, New York; 21er Haus, 21er Raum, Vienna; Ludlow 38, New York; WhiteFlag
Projects, St. Louis; Tanya Leighton; Berlin.

Tomáš Absolon: Právě jsem tě nachytal na
instagramu, že?

Anna-Sophie Bergerová: Vlastně jo. Pokud
jde o sociální média, nemám svoje návyky
pod kontrolou, abych tak řekla. Nedávno
jsem se o tom bavila s jednou kamarádkou tady v New Yorku. Myslím, že je tolik
používám, protože hodně cestuji. Poslední
dva roky jsem v podstatě skoro pořád navštěvovala nová místa. Takže jsem neustále
vystavena novým věcem a novým situacím.
Když fotografuji a pak obrázky sdílím, svým
způsobem jako bych zachycovala své okolí.
Když tyto útržky sdílím s lidmi, kteří patří
do mého života, ale jsou hodně daleko, jako
bych si upevňovala pocit bezpečí.

TA: Jak pečlivě buduješ svou uměleckou přítomnost v sociálních médiích?

ASB: Jak už jsem začala vysvětlovat,
nejsem příliš pečlivá. Jsem si poměrně dost
vědoma následků a mechanismů. Jako
všichni ostatní z mé generace mám cit pro
to, kam umisťovat jaký obsah a kdy je pro
to správný čas. Ale pokud jde o regulaci,
nikdy jsem to moc neřešila. Můj vyhledávač
Google je plný věcí, kterými už se dneska
nezabývám. Někdy mi to vadí, ale v zásadě
je mi to dost jedno. Líbí se mi zmatek, který
to vytváří.

TA: Jaké jsou tvé umělecké kořeny? Můžeš
mi povědět něco o tvém studiu na Univerzitě
užitého umění ve Vídni?

ASB: Na Univerzitě užitého umění ve Vídni
jsem studovala módní design a transdisciplinární umění. Za módní návrhářku jsem
se nikdy nepovažovala, vždycky jsem měla
pocit, že pracuji jako výtvarnice. Pravidla
a dynamiku těchto dvou odlišných systémů
jsem pochopila teprve během studia. Nakonec jsem porozuměla i rozdílu mezi uměním
a designem, tomu, že závisí zejména na
distribuci, ale u uměleckých děl je tu navíc
ještě aspekt epistemologického zisku,
intelektuální nadstavby, zatímco nošení
oblečení je většinou společenská záležitost, jak podotýká v posledním čísle Texte
zur Kunst Isabelle Grawová. Do své tvorby
velmi ráda vtěluji prvky obojího. Design,
prodej v malém a komerční rozměr výroby
produktů mají paradoxně občas schopnost
radikalizovat umělecká díla v rámci jejich
umístění a vnímání jako nepřímo prodejných
věcí. Používání nějakého objektu, v mnoha
případech například nošení objektu, jako
je kus oděvu, či pojídání krajíců chleba,
komplikuje jeho vnímání coby statického
uměleckého díla. Může sice fungovat na
různých místech – třeba na stěně nebo
na těle – putuje různými druhy prostředí,
hodnotových systémů a ztvárnění. Ráda to
nazývám skryté schopnosti. Není pro mě
důležité, jestli jsou všechny tyto schopnosti
vidět najednou – kabát se dá docela jednoduše vystavit jako socha –, ale performativní potenciál a prozatímnost mě zajímají
a mohou být vyjádřeny pomocí různých
odlišných reprezentací a aktivací objektu.
Používám tento „performativní“ aspekt,
abych se vypořádala s očekáváními uživatele nebo diváka ohledně nějaké věci.

TA: Když přihlížím tvému vývoji, dává to
všechno naprosto smysl. Otázka prodejnosti
mi připadá velice zajímavá. Sama také přednášíš (skryté schopnosti a plovoucí obraznost)
o tomto tématu na vídeňské univerzitě, je to
tak?

How?, 2014
Dimax tisk na skle, polyesterová látka
68 × 68 cm
Nechte stoupat; nechte jít, samostatná výstava v 21er Raum, 21er Haus Vienna
Foto: Belvedere Vienna
zapůjčeno autorkou a JTT gallery Nyc
How?, 2014
Dimax print on glass, polyester fabric
68 × 68 cm
let rise; let go, solo exhibition at 21er Raum, 21er Haus Vienna
Photo: Belvedere Vienna
courtesy the artist and JTT gallery Nyc
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ASB: Ano, nedávno jsem začala učit. Byla
to pro mě naprosto fascinující zkušenost.
Zatím jsem vedla jen dva semináře, ale
stačilo to, abych se nadchla pro způsob,
jakým dochází ke sdělování myšlenek mimo
okruh téměř narcistní umělecké sebeprezentace. Dá se namítnout, že jakékoli
dílo, které člověk vytvoří jako umělec, bývá
představeno a prezentováno v kontextu
nepříliš početné zámožné veřejnosti. I když
se zřekneme podobných omezení a budeme
své práce předvádět v méně komerčním
prostředí, v důsledku jde stejně pořád
o obranu myšlenky, její vystavení jistému
předem danému vnějšku – publiku, divákovi.
Diskurz zabývající se praxí umělce se často
zaměřuje na negativní či pozitivní kritiku,
na niž pak umělec odpovídajícím způsobem reaguje. Když jsem se připravovala
na svou přednášku, soustředila jsem se
na myšlenky, které mohly být užitečné, ale
stále ještě jsem velmi intenzivně vnimala
svou roli umělkyně, která bude proaktivně
oslovena buď fanoušky, nebo odpůrci. Byl
to velmi statický postoj, který při prvním
setkání kolidoval s mým uvědoměním, že
proces učení funguje na jiném principu.
Zodpovědnost, kterou jsem cítila tváří v tvář
skupině lidí, kteří toužili po vědění, projevovali váhavý zájem nebo byli okatě znudění,
pro mě byla něco úplně nového. Pokusit se
nabídnout jiným cosi zajímavého vyžaduje jiný druh otevřenosti, mnohem méně
egoistický způsob myšlení, vyrovnávání se
s pochybnostmi a poskytování zpětné vazby.
Bylo to vyčerpávající v tom nejpozitivnějším

smyslu slova. Uvažuji o tom jako o výzvě pro
moje vlastní ego, v podstatě jako o pokusu
přestat obhajovat svou práci a užívat si nebo
iniciovat rozhovory, které mají kritickou
hodnotu. Nejsem si jistá, jestli se mi to daří,
ale můžu říct, že touhle výzvou jsem úplně
nadšená a že jsem připravena přednášet
i v příštím semestru.

TA: V poslední době často pobýváš v New
Yorku. Jak právě tato zkušenost ovlivnila tvoji
práci?

ASB: To je velmi zajímavá otázka, kterou
se poslední rok intenzivně zabývám. Tato
zkušenost velmi silně ovlivnila mou poslední
výstavu tady v New Yorku, Growing Horns,
v Ludlow38 / Goethe Institutu. Zmíním se
o ní později.
Moje umělecká kariéra v New Yorku začala.
Všechno se to přihodilo velice rychle a chvíli
mi trvalo, než jsem pochopila odlišnosti, které sahají hlouběji než jen k otázce odlišnosti
amerického konceptu dějin umění oproti
evropskému. Zaprvé je velice příznačné, že
jako první pochopilo moji práci tohle město.
Moje tvorba obsahovala oděvní prvky a performativní aspekty vypůjčené z prezentace
designu, přičemž jsem stále jednoznačně
pracovala jako konceptuální umělkyně
a měla jsem pocit, že newyorská umělecká
scéna je mnohem ochotnější přijmout tuto
„tekutost“ žánru či média. Nemusela jsem
o tom s nikým diskutovat. Takže bych řekla,
že to mé práci dodalo určitou profesionalizovanou existenci a odstartovalo to mou kariéru. Od toho okamžiku jsem neustále vedla
dialog zásadní důležitosti s přáteli a se svým
galeristou v New Yorku. Trávím tu hodně
času, dívám se na umělecká díla a snažím
se pochopit odlišnosti ve svém vlastním teoretickém i praktickém vzdělání. Je zajímavé,
jak člověk díky dystopii internacionalizované
všudypřítomné umělecké scény snadno
zapomene na skutečné kulturní rozdíly.
Myslím, že jsem toho hodně načetla a prozkoumala. Mám pocit, že jsem celý loňský
rok musela usilovně pracovat na pochopení
rozdílů a na nalezení nových teoretických východisek a zdrojů vědění. Koneckonců, když
se ocitnete v prostředí, které neznáte, je to
vždycky vzrušující výzva, navíc s bonusem,
že jste „ten nový“, cizinec, ale zároveň je to
vyčerpávající a vyžaduje to, abyste se tím
novým skutečně zabývali, chcete-li definovat
svůj prostor. Otužilo mě to.
Zadruhé se vrátím ke Growing Horns.
Hodně jsem přemýšlela o tom, co znamená
být návštěvníkem, který aspiruje na to, aby
se stal členem vnitřního kruhu. Pro mladou
umělkyni je to zajímavá pozice – vystavovat
své dílo v kontextu nacházejícím se mimo
známé sociokulturní prostředí. Moje výstava se zabývá otázkami domova a stability
v kontrastu s vnímaným flexibilním stavem
neustálého tříštění během putování těmito
neznámými kontexty. Co to znamená vytvářet dílo pro určité místo nebo na určitém
místě? Jak mohou být témata pojednávána
jako místně specifická, nebo musím neustále nacházet univerzální překlad svého
díla, aby bylo srozumitelné? Jakou roli
vůbec hraje společenství? Společenstvím
mám na mysli sociální skupinu, s níž člověk
tráví čas a umělecky a citově s ní sdílí myšlenky. Záměrné tříštění a přechody pro mě
představovaly velmi důležitá témata. Mám
téměř dojem, jako bych se tomu novému záměrně vystavovala, aby mě zraňovalo. Proto
jsem takovým způsobem zacházela s mastí,
kterou jsem pro tuto výstavu vytvořila.
Představovala metaforu bezpečí a intimity
spojenou s objektem, který dokáže zmírnit
nebo vyléčit stav, při němž se necítíme
dobře. Ten nápad jsem dostala, když jsem
loni byla v Miami a ošklivě jsem si spálila na
slunci obličej. Neměla jsem s sebou mast,
kterou nás už od dětství mazala maminka.
Je to mast vyrobená v lékárně podle receptu. Byla jsem velice vyděšená a obávala
jsem se o svoje zdraví. Bylo to přehnané,
strach ze spáleniny způsobené sluncem se
mísil s celkovou labilitou související s tím,
že jsem byla daleko od domova. Nakonec
mi doporučili použít gel z aloe, udělala jsem
to a rozhodně mi pomohl. Ale po celou tu
dobu jsem pořád myslela na objekt, ke
kterému jsem měla důvěrný vztah – na maminčinu mast, která pro mě představovala
bezpečí a lék.

Tomáš Absolon: Am I catching you gramming?

Anna-Sophie Berger: Pretty likely yes. My social media habits are not under my control,
so to say. I was talking about it to a friend
here in New York the other day. I think my
prolific use is connected to my travelling
so much. Firstly, I have been really a visitor
most of the time in the past two years. So
I am exposed to a lot of new things and
situations constantly. Taking pictures and
sharing them feels like actually capturing
my environment in a sense. Sharing these
fragments with people that are part of my
life but far away is like establishing a feeling
of security.

TA: How carefully do you build your artistic
presence in the social media channels?

ASB: As I have already started to explain,
I am not very careful. I am quite aware of
the consequences and mechanisms. Like
anyone of our generation, I feel what content
to place where and when there is good
timing for it. But in terms of regulation,
I have always been very careless. My Google
search is full of things that I would not call
my practice these days. There are moments
when that bothers me, but essentially I don’t
care much. I like the mess it creates.

TA: What are your artistic roots? Could you tell
me about your studies at University of Applied
Arts in Vienna?

ASB: I studied fashion design and transmedia art at the University of Applied Arts
in Vienna. I have never perceived myself as
a designer, I have always felt I was working
as an artist. The regulations and dynamics
of those two diﬀerent systems only became
understandable to me during my study.
Ultimately, I have come to understand the
distinction between art and design as mostly
dependent on distribution, but there is of
course the aspect of epistemological gain in
artwork, of intellectual surplus, while wearing a garment remains mostly social, as
Isabelle Graw points out in the last Texte zur
Kunst. In my practice, I love to incorporate
elements of both. Design and retail and the
commercial dimension of product making
sometimes ironically hold the capacity to
radicalize artwork in its very setting and
perception as discrete marketable thing.
Using an object, in many cases for example
wearing an object such as a piece of clothing, eating slices of bread, complicates its
perception as a static art object. While it can
function in diﬀerent places – say on the wall
or on the body – it travels through all kinds
of environments and systems of value and
rendition. I like to call these discrete capacities. It is not important to me whether all
capacities are visible at once – a coat might
easily be displayed as a sculpture – but the
performative potential and provisionality
are interesting for me and can be conveyed
through various unaligned representations
and activations of an object. I use this “performative” aspect to negotiate the user’s or
spectator’s expectations of a thing.

TA: It makes perfect sense to watch your
evolution, I find the marketing question very
interesting, and you also give your own lectures
(Discreet capacities and floating images) on this
topic at the University in Vienna, right?

ASB: Yes, I have started teaching recently.
It has been a very fascinating experience for
me. I have only held two seminars so far, but
it was enough to get me excited about the
way ideas are communicated outside artistic
near narcissistic self-presentation. Arguably,
any work one creates as an artist has to be
inserted and presented in a context of more
or less economic public. Even if we refrain
from such boundaries showing work in a less
commodifying environment, it is ultimately
still about defending an idea, exposing it to
a certain given outside – the audience, the
spectator. The discourse surrounding the
practice of an artist often focusses on negative or positive critique, which the artist then
responds to accordingly. When I was preparing my lecture, I focused on ideas that could
be helpful, but I still very much perceived my
role as that of an artist who will be proactively approached by either fans or haters. It
was a very static attitude which in the very
first session collided with my realization that

teaching operates on a diﬀerent platform.
The responsibility I felt faced with a group of
people seeking knowledge, shyly interested
or maybe defiantly bored was completely
new for me. To try and oﬀer something valuable to others requires a diﬀerent openness,
a much more selfless way of thinking, elaborating on doubts and providing feedback. It
was exhausting in the most positive reading
of the word. I think of it as a challenge for
my own ego, actually trying to let go of campaigning for my work and indulging or trying
to set up conversations of critical value. I am
not sure whether I am successful in this, but
what I can say is that the challenge thrills me
and I am preparing to continue my lectures
in the next semester.

TA: You have traveled to New York a lot recently.
What, in particular, has that experience brought
to your work?

ASB: That’s a very interesting question that
I have been constantly busy with this past
year. This experience greatly influenced my
last show here in New York, Growing Horns,
at the Ludlow38/Goethe Institut. I am going
to talk about it a bit later.
My career started in New York. It all happened very quickly and it took me a while to
understand the diﬀerences that run deeper
than simply American versus European
concepts of art history. First of all, it is significant that my work was first understood in
this city. With my practice comprising elements of garment and performative aspects
borrowed from design presentation while
still decidedly working as a conceptual fine
artist, I felt the scene in New York was much
more ready to accept this fluidity of genre or
media. I didn’t have to have any discussions
about that. So first, I would say it brought to
my work a sort of professionalized existence
and it started my career. From that moment
on I had a constant vital dialogue with
friends and my gallerist in New York. I spent
much time here, looking at art and understanding the diﬀerences in my own theoretical and practical education. It is interesting
how with the dystopia of an internationalized
ubiquitous art scene one can easily forget
the actual cultural diﬀerences. I think I needed to do a lot of reading and research. I feel
like I have worked hard during the past year
to understand the diﬀerences and to find out
about new sources of knowledge and theory.
After all, putting oneself into an environment
one is not familiar with is always both an
exciting challenge with the bonus of being
the “new” one, the stranger, but it is also
draining and asks of you to really want to
engage with the new if you want to define
your space. It made me tougher.
So secondly, going back to Growing Horns,
I have been thinking a lot about what it
means to be a visitor aspiring to be an insider. It is an interesting position for a young
artist to be showing one’s work in a context
outside one’s familiar socio-cultural environment. My show deals with questions of home
and stability versus a perceived flexible state
of constant fragmentation while travelling
through these unfamiliar contexts. What
does it mean to produce work for a certain
place or in a certain place? How can topics
be addressed as locally specific or do I at all
times have to find universal translation for
my work to be understandable? What role
does community play at all? By community
I mean a social group one spends time in
sharing ideas artistically and emotionally.
Willful fragmentation and transition have
been very important topics for me. I almost
feel like I am putting myself out there to be
hurt by the new. Hence my dealing with the
creme I produced for this show. It was a metaphor for security and intimacy attached to
an object that could linder or cure a state in
which we do not feel well. The idea came to
me when I was in Miami last year and burnt
my face really badly. I didn’t have a creme
with me, the creme my mum would give us
since we were kids. It is a creme based on
a pharmaceutical recipe mixed by a pharmacist. I was so scared and anxious about my
health. Overcompensating, mixing fear from
my sunburn with an overall instability of not
being at home. Eventually, I was advised to
use aloe gel, which I did and which definitely
helped. But all along I kept thinking about

Tento příspěvek je součástí série putovních rozhovorů, kterou začalo povídání umělců Jana Brože a Tomáše Absolona. Ten se teď ptá Anny-Sofie
Berger.

This article is part of a series of circular interviews, which started by the interview between artists Jan Brož and Tomáš Absolon, who is now interviewing
Anne-Sophie Berger.

Tomáš Absolon (*1987) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Kresba Jiřího Petrboka, 2013). V současnosti žije v Palmě na Malorce,
kde se věnuje volné tvorbě, především malbě. Podílel se na řadě skupinových
i samostatných výstav. Za všechny: Typografie, Tsjechisch Centrum, Rotterdam 2015, Workplace, GAMU, Praha 2014, Monet on my mind, Fait Gallery,
Brno 2014, Vzorové dny, Galerie Půda, Jihlava 2014.

Tomáš Absolon (*1987) graduated from Academy of Fine Arts in Prague (Jiří
Petrbok’s drawing studio, 2013). He’s currently living in Palma, Mallorca, where
he’s mostly painting. He held a number of group as well as individual exhibitions, for example Typography, Tsjechisch Centrum, Rotterdam 2015, Workplace, GAMU, Prague 2014, Monet on my mind, Fait Gallery, Brno 2014,
Specimen Days, Půda Gallery, Jihlava 2014.

TA: Na tuhle výstavu se těším. Zachytilas tu
několik velice zajímavých témat. Nemohla bys
mi povědět také o nějaké vizuální inspiraci
během cestování, která podle tebe ovlivnila
tvoji tvorbu? Protože patříme k internetové
generaci, víme, jaká vernisáž se kdy koná v galeriích po celém světě. Co tě v poslední době
překvapilo?

ASB: Jsem překvapená neustále. Nasávám
do sebe všechno jako houba. Když jsem
v New Yorku, nutkavě dokumentuji všechno
kolem sebe. Ale mám-li být upřímná, totéž
dělám ve Vídni. Specificky lidské interakce
v sociálním prostředí – ať už je to bazén,
obchod nebo ulice – mě přitahují. Ne tolik
třeba práce, která vyžaduje fotografické
zobrazení koz – v tomto případě šlo spíše
o záměrné rozhodnutí pracovat s těmito
specifickými obrazy téměř dokumentárním způsobem –, ale o to víc třeba obrazy
potravin, které jsem využila při nedávné
práci s textiliemi. Obrazy pořizuji neustále,
všude, v těch nejběžnějších situacích.
Pokud jde o srovnání skutečných a online
galerií: je naprosto úžasné, jak velké jsou
rozdíly mezi tím, co vidím a konzumuji online, když jsem ve Vídni, a co nacházím, když
přijedu do New Yorku. Myslím, že jsem
zažila obojí, vzrušení z výstavy, kterou jsem
zhlédla online a která se mi nakonec nelíbila, ale častěji tomu bylo naopak. Fotografie je bezpochyby mocný manipulátor v tom
smyslu, že ořezává všechny nepotřebné
informace, což často zvýrazňuje určité aspekty nebo dvojice, které jsou intenzivnější
nebo zajímavější. V posledních měsících
jsem v New Yorku byla dost zklamaná
mnoha výstavami, pokud jde o prostorové
uspořádání. Šlo o nedbalost, která snad
souvisela s lhostejným přesvědčením,
že se stejně všichni jen dívají na obrazy.
Opravdu hodně se mi líbila nová výstava
ve Whitney, která ve mně díky prostorovému uspořádání a výběrem prací vzbudila
nadšení z dějin umění a z mého vlastního
umístění coby umělkyně v rámci tohoto narativu. Potěšila mě nedávná výstava Jutty
Koetherové v galerii Bortolami, nádherná
přehlídka obrazů včetně měnícího se osvětlení celého prostoru výstavy. A byla jsem
nadšená výstavou Michaela E. Smithe
v suterénu SculptureCenter, a zvláštní
výstavou afrického umění z osmnáctého
století s názvem Válečníci a matky v Metropolitním muzeu.

TA: Kteří spisovatelé, kritikové, filmy a další
součásti kultury v tobě podle tvého utvářely
současnou generaci?

ASB: Hrozně moc toho konzumuji a spoustu toho přečtu.
Velmi ráda čtu online, chytrý telefon mě
neuvěřitelně obohacuje od chvíle, kdy
jsem si ho pořídila. Vzpomínám si, že na
začatku studia jsem se neustále potýkala
s tříděním papírů. Jsem dost chaotická
a nepořádná osoba, takže čtení nikdy
nebudu prožívat jako něco, co bych mohla
mít hodně pod kontrolou. Od doby, co jsem
začala konzumovat digitálně, se to hodně
zlepšilo.
Mám ráda kanál novinek, který mě neustále zásobuje zprávami. Čtu všechno
možné, e-flux, blog Frieze, Texte zur Kunst,
Artforum, Art in America. Ale ze všeho
nejvíc si užívám svou digitální síť, která mi
umožňuje vidět všechny možné zdroje, které se ne vždy dají najít na výše zmíněných
běžných platformách. Ráda čtu to, co píše
moje generace, a mám k tomu přístup přes
všelijaké přídatné alternativní platformy.
Přišla jsem také na to, že kritické texty
o mé práci jsou vždy podstatně lepší, když
je píšou stejně staří lidé, z mojí generace.

TA: Považuješ se za autoritu i v jiném oboru
než v umění?

ASB: To je dobrá otázka. Přemýšlím
o mnoha procesech podobajících se mojí
tvorbě, v zásadě o smyslových procesech.
Například si myslím, že umím velmi dobře
vařit, ale skoro se mi nechce to oddělovat
od jakékoli jiné tvorby objektu. Není náhoda, že pro Frieze peču chleba...

TA: Ovlivňuje tě počasí?

ASB: Ano, nebo bych snad měla říct: při
cestování jsem si znovu uvědomila, jak moc
jsem ve skutečnosti naladěná na pravidelnost kontinentálního klimatu. Když jsem
loni v zimě byla v Miami a Melbourne, skutečně jsem cítila, jak mě zatěžuje, že jsem
přišla o zřetelný nástup zimy u nás doma.

Nahoře:
Above:
When I am with you / when I am not there, 2014
hedvábí, bavlna, příze
variabilní rozměry
prostě cítit, samostatná výstava v Mauve Vienna
zapůjčeno autorkou a JTT gallery Nyc
When I am with you / when I am not there, 2014
silk, cotton, thread
dimensions variable
just feel, solo exhibition at Mauve Vienna
courtesy the artist and JTT gallery Nyc

TA: Ve své tvorbě, zejména ve svých performancích, využíváš vlastní tělo. Má toto konání
nějaký feministický aspekt?

ASB: O tomhle jsem hodně přemýšlela,
když jsem odpovídala na otázky pro článek
o feminismu v posledním čísle časopisu
Kaleidoscope. Samozřejmě už proto, že
jsem žena, obsahuje moje dílo aspekty,
které jsou zřetelně femininní. Tyto nálepky
však záměrně nepoužívám. Z ničeho, co kdy
dělám, nemám pocit, že je to nějak femininní nebo explicitně feministické. Jen skrze
často konzervativní realitu světa umění
a trhu jsem si začala uvědomovat politický
aspekt toho, že jsem žena-umělkyně, a co
může tato role způsobit. Snažím se své
dílo osvobodit od feministických narativů
a nálepek. Reaguji ovšem na problémy
a pojmy související s dominancí v uměleckém světě jakožto speciální scéně. I když si
nejsem jistá, že se to v mých performancích
projevuje. V New Yorku budu během Frieze
pořádat performanci, jejíž scénář napsala
Dena Yago, a protože je to spisovatelka, její
text klade otázky týkající se společenské
a politické role ženy. Takovýto prvek se
v mojí performanci objeví poprvé.

TA: Prozradíš mi, co právě čteš? Jsi toho názoru, že tvé dílo je ovlivněno teorií?

ASB: Moje dílo je velmi ovlivněno teorií,
i když ne vždy doslova, ale spíše na skryté
úrovni, kde se součásti teorie propojují
s emočními, smyslovými nebo poetickými
prvky.
Právě čtu knihu, která poskytuje přehled
o současném diskurzu o hmotné kultuře
a o teoretických přístupech k ní. Podává
velmi zdařilý přehled různých škol – etnologických, sociologických i filozofických.
Fascinuje mě, protože se dotýká mnoha
otázek, kterými se zabývám ve svém díle.
Jsou to například objekty identity, kreolizace objektů v rámci různých kultur, náš
vztah k objektům. Velmi mě zajímá konzum,
jak při našem vnímání objektů, tak jako
součást postkapitalistické industriální
skutečnosti. Často mluvíme o objektech
jako o cizorodých silách, o zlovolném haraburdí, které nám vnucuje reklama. Tímto
způsobem ještě vyostřujeme odcizení,
které nás pomocí gigantické černé skříňky
už oddělilo od znalosti historie a výroby
jakéhokoli předmětu. To může vést k téměř
nepřátelskému antimateriálnímu postoji
k objektům, díky němuž zapomínáme, že
objekty jsou často nepominutelně krásné
a důležité prvky lidského života, ať už jsou
přírodní nebo vyrobené člověkem. Připadá
mi zajímavé představovat si, že při jiném
přístupu, který se tak nesoustředí na to,
že jsme jediná vnímající síla, bychom
mohli objekty chápat jako něco, co má svou
vlastní realitu, jež je od nás oddělená. Tohle
mi připadá jako způsob, jak přestat věcem
křivdit. Když peču chleba – a nemyslím to
nijak duchovně –, fascinuje mě proces jeho
výroby a chemická realita tohoto nádherně
složitého postupu. Myslím si, že chceme-li
se vyrovnat s konzumerismem a s touhou
zakládat svá rozhodnutí na dobru, musíme
se nejprve zabývat naším vztahem k objektům. Když začneme je i jejich hmotné složky
brát vážně, můžeme se naučit změnit jejich
pomocí a jejich používáním svůj život.

TA: Na čem právě pracuješ?

ASB: Většinou se připravuji na Frieze.
Pak musím vybrat práce na výstavu, jíž se
účastním, ve White Flag Projects v St. Louis ve státě Missouri. Uvažuji o tom, že tam
vystavím nové práce, které patří do stejné
série, kterou budu vystavovat na Frieze.
Zabývají se smartphonovými obrazy, které
oscilují mezi světskou banalitou a osobním jemnocitem. Myslím, že v St. Louis
vystavím tři kusy hedvábí zavěšené na náušnicích. Náušnice jsou vyrobené ze zrnka
hrášku zasazeného do stříbra a na každém
kusu látky je natištěn obraz a útržky textu,
které společně vytvářejí komplexní čtení
obrazů potravin a zasazují je do širšího
kontextu osobního konzumu a morální dvojakosti jedince.
Čeká mě také několik skupinových výstav,
pro které se nechystám vytvářet nová díla,
ale uvažuji, čím tam budu zastoupena.
Dokud jsem ještě v New Yorku, soustředím se na prohlížení uměleckých děl, čtení
a schůzky s lidmi, kteří se zajímají o moji
práci. Do svého vídeňského ateliéru se
vracím koncem června.

Dole:
Below:
Growing Horns, 2015
C-print na dibondové desce, sádlo
76 × 60 palců
zapůjčeno autorkou a JTT gallery Nyc
Growing Horns, 2015
C-print mounted on dibond and fat creme
76 × 60 inches
courtesy the artist and JTT gallery Nyc

that one object that I had an intimate relationship with – that very creme that meant
security and cure for me.

TA: I am looking forward to this show. You
captured some very interesting topics here, for
example that you consider yourself a stranger
when abroad , could you also tell me about
some visual inspiration you think have had an
impact on your work while traveling? As we are
part of the internet generation, we know what
and when is opening in galleries worldwide,
what has surprised you recently?

ASB: I am constantly surprised. I am like
a sponge. When I am in New York, I compulsively document everything around me; but
truthfully, I do the same when I am in Vienna.
Specific human interactions in social environment – be it the pool, the market, the
street – attract me. If not so much in work
that involves photographic imagery of the
goats – here it was more of an intentional
decision to work with that specific imagery
in a near documentary fashion – more so
with food imagery used in my recent work
with fabrics; images which are taken all
the time, everywhere in the most mundane
situations.
As for galleries IRL versus online: it is quite
amazing how large the diﬀerences are
between what I see and consume online
say when I am in Vienna and what I actually find when I come to New York. I think
I have experienced both, excitement about
a show that I had seen online and did not
like in the end, but more of a time the other
way round. Photography is without doubt
a powerful manipulator in so far that it crops
all unnecessary information, which often
highlights certain aspects or pairings that
are more powerful and interesting. In New
York in the last months, I have been rather
disappointed by many exhibitions in terms
of spatial organization. Carelessness that
might be related to the jaded convention
of everyone just looking at images anyway.
I really enjoyed the new Whitney which spatially and by its selection of works made me
feel excited about history of art and my own
placement as an artist within the narrative.
I liked Jutta Koether’s recent show at Bortolami, a beautiful painting show including
a timed change of lighting throughout the
whole exhibition space. I really loved Michael
E. Smith’s exhibition in the basement of the
sculpture center and a special exhibition of
18th century African art from Nigeria called
Warriors and Mothers at the Met.

TA: Are there particular authors, critics, films or
other cultural material that you feel shaped your
sense of generation?

ASB: I consume so much and read a lot.
I love reading online, ever since I have had
my smartphone that has been such enrichment. I remember at the beginning of my
studies to constantly hassle with paperwork.
I am quite chaotic and messy so I would never experience reading as something I could
control very much. But since I started to
consume digitally, it has been much better.
I love my feed that naturally provides me
with news. I read everything from e-flux to
Frieze blog, Texte zur Kunst, Artforum, Art
in America. But what I enjoy the most is
that my digital network allows me to see all
sorts of sources that might not always be
found on the above mentioned conventional
platforms. I enjoy writing from my own generation and have access to it through all kind
of additional alternative platforms. I have
also found that critical text about my work
is always substantially better when done by
peers from my generation.

TA: Is there something besides your work you
consider yourself to be an authority on?

ASB: A good question. I think of many processes similar to my art making, essentially
sensual processes. For example I think I am
a very good cook but I would almost not
separate that from any other making of an
object. It’s not a coincidence that I am baking bread for Frieze...

TA: Does the weather affect you?

ASB: Yes, or maybe I should say: I realized
again while travelling, how much I am actually attuned to the continental climate’s regularity. When I was travelling to Miami and
Melbourne last winter, I really felt how hard
it was on me to be missing out on a clear cut
beginning of winter at home.

TA: In your work, especially in your performances, you use your body. Is there any feminine
aspect in the action? (aspect of feminism)

ASB: I thought about this a lot when answering questions for an article on feminism in
the last Kaleidoscope magazine. There must
be of course by my very nature of a woman
aspects that could be called noticeably
feminine. However, I do not willfully engage
with these labels. Nothing I ever do feels
to me like doing something feminine or
explicitly feminist. Only through the often
conservative reality of the art world and the
market did I become aware of the political
aspect of being a female artist and what
that role might bring about. I try to keep my
art making free from gender narratives or
labels. I do, however, respond to problems
and notions of domination in the art world
as a social scene. Though, I am not sure if
that shows in my performance work. I am
staging a performance in New York during
Frieze that was scripted by Dena Yago and
since she is a writer her text actually brings
up questions of social and political role of
a female. That will be the first time for an
element like that to appear in my performative work.

TA: Could you talk about what you’re reading
right now ? Do you think of your work as theory-driven?

ASB: My work is very much theory driven,
though not always literally but more on
a submerged level, combining theoretic
parts with emotional, sensual or poetic
elements.
I am reading a book that provides an overview of the contemporary discourse about
and the theoretical approaches to material
culture. It draws a very nice outline of diﬀerent schools – ethnological, sociological as
well as philosophical. It fascinates me since
it alludes to many questions I am addressing
in my work. Like objects of identity, creolization of objects within diﬀerent cultures,
our relationship towards objects. I am very
interested in consumption as well as in our
perception of objects as part of the capitalist post-industrial reality. We often talk
about objects as alien forces, evil trash that
advertising is selling to us. By that means,
we further aggravate the alienation that has
already separated us through a gigantic
black box from knowing the history and the
making of any given thing. This may lead
to an almost hostile anti-material attitude
towards objects that lets us forget that they
are often obviously beautiful and important
elements of human living, natural or manmade. I find it interesting to imagine that
by a diﬀerent approach that is less focused
on us being the sole perceiving force, one
can understand objects to have their own
reality separate from us. This is what feels
to me like doing justice to a thing. When
I bake bread – and I do not mean this in any
spiritual way – I am amazed by the process
of making and the chemical reality of this
beautifully complex procedure. I think when
dealing with consumerism and the desire
to make decisions based on good, we need
to address our relationship with objects
first. When we start to take them and their
material compounds seriously, we can learn
to change our lives with them and our use of
them.

TA: What are you working on now?

ASB: Mostly I am preparing Frieze. After that
I will be choosing work for a show I am in at
White Flag Projects in St. Louis, Missouri.
I am thinking about showing new works that
belong to the same series I am presenting
at Frieze, dealing with smartphone imagery
that oscillates between mundane banality
and personal subtlety. For St Louis I think
I will show 3 silk pieces hanging from
earrings. The earrings are composed of pea
seeds in a silver claw, the fabrics are printed
with an image each and bits of writing,
creating a complex reading of the food imagery and putting it into a larger context of
personal consumption and moral ambiguity
of an individual.
I have several group shows coming up for
which I am not planning to create new work
but I am figuring out which ones should go
where. While I am here in New York, I focus
on seeing art, taking notes, reading and
meeting with people that are interested in
my work. I am going back to the studio in
Vienna at end of June.

Nahoře:
Above:
náhled instalace Jigsaw, Pinking, Scallop,
Postal; samostatná výstava v JTT Gallery Nyc,
2014
zapůjčeno autorkou a JTT Gallery Nyc
Installation view of Jigsaw, Pinking, Scallop,
Postal; Solo exhibition at JTT Gallery Nyc, 2014
courtesy the artist and JTT Gallery Nyc

Dole:
Below:
(Objekty v instalaci zleva doprava)
– ultraflex (yellow), 2014
C-print na dibondové desce
70 × 26 palců
– ULTRAFLEXX, 2014
digitální tisk on hedvábný kepr, nit
70 × 26 palců
Jigsaw, Pinking, Scallop, Postal;
samostatná výstava v JTT Gallery Nyc, 2014
zapůjčeno autorkou a JTT Gallery Nyc
(Objects installation from left to right)
– ultraflex (yellow), 2014
C-print mounted on dibond
70 × 26 inches
– ULTRAFLEXX, 2014
Digital print on silk twill, thread
70 × 26 inches
Jigsaw, Pinking, Scallop, Postal; Solo
exhibition at JTT Gallery Nyc, 2014
courtesy the artist and JTT Gallery Nyc

Náhled instalace Frieze New York, Frame Section, 2015
(Objekty v instalaci zleva doprava)
– proposal for rice, 2015
c-print na dibondové desce, polyesterová látka, magnety
30 × 30 palců
– skill gradient, 2015
celozrnný chléb
– proposal for christmas salad, 2015
c-print na dibondové desce, polyesterová látka, magnety
30 × 30 palců
– proposal for sea bass, 2015
c-print na dibondové desce, polyesterová látka, magnety
30 × 30 palců
courtesy the artist and JTT gallery Nyc
Installation view Frieze New York, Frame Section, 2015
(Objects installation from left to right)
– proposal for rice, 2015
c-print mounted on dibond, polyester fabric, magnets
30 × 30 inches
– skill gradient, 2015
wholegrain bread
– proposal for christmas salad, 2015
c-print mounted on dibond, polyester fabric, magnets
30 × 30 inches
– proposal for sea bass, 2015
c-print mounted on dibond, polyester fabric, magnets
30 × 30 inches
courtesy the artist and JTT gallery Nyc
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