
ASB: Ve své eseji Chvála lásky hovoří Alain 
 Badiou o filozofických základech lásky struk-
turovaných prvními setkáními a transformova-
nými do vědomých vztahů:
„Láska je pátráním po pravdě. Ptáte se: „Po jaké 
pravdě?“ Myslím pravdu ve vztahu k něčemu zcela 
konkrétnímu: Jaký svět člověk vidí, když ho vnímá 
z pohledu dvou a nikoli jednoho? Jaký je svět, když 
 je poznáván, utvářen a prožíván z pohledu odlišnos-
ti, a nikoli rovnosti? Taková je podle mě láska. (…)
Vyznání lásky vyznačuje přechod od náhody k osu-
dovosti, a právě proto je tak riskantní a obtěžkané 
hrozivou trémou. Vyznání lásky navíc nemusí být 
nutně jednorázové. Může být rozvleklé, rozvláčné, 
zmatené, komplikované, deklarované a opětovně 
deklarované, a dokonce je mu souzeno být deklaro-
váno znovu a znovu. To je chvíle, kdy je příležitost 
krocena.“
Moc se mi líbí vyjádření „kdy je příležitost kro-
cena“, a to v souvislosti s romantickým nebo 
přátelským setkáním. Považuji to za metaforu 
nejen nutně pro konkrétní duální vztah, ale 
v zásadě za popis všech sociálních a emocionál-
ních vztahů.
Když jsme se setkali poprvé, strávili jsme 
poměrně hodně času diskuzemi o podstatě 
a hodnotě sociálního prostředí pro umělce. 
K jakým lidem tíhneme, za jaké společenské 
skupiny hodláme přijmout zodpovědnost, 
nebo je naopak necháme za sebou a opustíme.
Šla bych dokonce tak daleko, že bych část umě-
lecké tvorby popsala jako krocení příležitosti. 
Nakolik to rezonuje s tebou v souvislosti 
s tvým životem a zároveň uměleckou praxí?

HAS: Ráda bych podpořila a přetvořila 
myšlenku, že láska přechází ze stavu dva 
do stavu tři: trojice, trojnásobek, triáda, 
trio, trilogie nebo trojlístek. Jsem jediným 
dítětem v trojce. Úhlem, jehož rovnoramen-
né strany musí vymezovat tvar. Můžeme to 
vnímat i jako překlad nade dveřmi — nosný 
člen, který drží rovnoměrnou váhu a kmitání 
tlaku vytvářené láskou a absorbováním 
lásky a tvořící pevný mostní oblouk. O čem 
to vlastně mluvím? Může být láska stylem?

ASB: Líbí se mi, jak tvá odpověď komplikuje 
představu, že je láska až příliš často prezento-
vána a prodávána jako duální. Nechtěla bych 
to tlačit tímto směrem. Řekla bych, že na 
„krocení příležitosti“ se mi líbí to, že v sobě 
obsahuje zodpovědnost a péči. Možná, že jsem 

na tento aspekt zvlášť citlivá, neboť mám 
osobně pocit, že často zanedbávám lidi, kteří 
jsou mi blízcí, nebo skupiny, do kterých pat-
řím. Moje cestování oslabuje mou přítomnost 
při určitých momentech v čase, které mohou 
definovat společnou realitu skupiny. Možná to 
má také souvislost s mým vlastním vztahem, 
který je v zásadě strukturován sekvencemi 
nepřítomnosti a přítomnosti, a nikoliv pro-
stou konstantností, což definuje mou práci 
koncepčně i doslovně. Tvé „miskové“ sochy 
byly nedávno včleněny do výstavy Greater New 
York v PS1 — kurátorského projektu, který je 
relevantní při rozpravě o poloze. Když se hovo-
ří o empirii, přináleží k ní sociální skutečnosti 
pochopitelně stejnou měrou jako městská 
politika atd. Definovala bys tedy svou tvorbu 
jako závislou na tvé geografické poloze a tvém 
životě v konkrétním prostředí — konkrétně 
v New Yorku? Ovlivňuje zároveň toto prostředí 
tvou představu o přijímání/vnímání publika?

HAS: Od chvíle, co si ukládám své po-
známky do cloudu [dropboxu], jsem začala 
daleko víc přemýšlet o svém soukromí. Co 
pro mě znamená soukromí, když pronajmu 
svou ložnici a svůj polštář cizím lidem. Co 
znamená, že mohou vidět všechny mé drob-
nosti zastrčené v šuplících nebo připíchnuté 
na stěnách, poznámky, kamenné objekty 
a velmi sentimentální věci. Možná to má 
více co do činění s mým vztahem k majetku. 
Občas přemýšlím o tom, že to, co nechávám 
na očích, je to, co mi připadá bezpečné. 
Je tu analogický svět, posvátný svět, který 
se nepropojuje snadno s mým sociálním 
světem. Uvažovala jsem, zda je to něco, 
co si ty sama chráníš. Myslíš si, že je tvůj 
domov/soukromí narušeno, když se o něj 
dělíš s cizími lidmi?

ASB: Podobné otázce o mém soukromém živo-
tě a konkrétně o mém „duálním“ vztahu jsem 
se vyhnula při rozhovoru, který předcházel 
tomuto. Nedokázala jsem si toto vyhýbání 
zdůvodnit — zvláště vzhledem k tomu, že moje 
umělecká tvorba je plná narážek a vodítek 
k mému intimnímu životu. V některých svých 
pracích vyobrazuji svou matku a odkazuji na 
ni. Přitahují mě objekty identity překypující 
významy, které jsou přístupné pouze mně 
a které nabývají nových symbolických nebo 
formálních významů, pokud jsou začleněny 
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Hayley Aviva Silverman (US) 

Hayley Aviva Silverman is an artist living in New York. Her working method is 
interdisciplinary and recent projects have taken form as sculpture, photogra-
phy, and theatre. She began an ongoing interspecies collaboration with a small 
cast of dogs that have role-played commercial films where existing characters 
become crazed misanthropic versions of themselves. She received her BFA 
from the Maryland Institute College of Art in 2008 in Interdisciplinary Sculptur-
al Studies. Her work, which has been analogized to a procedure of cathexis — 
investing objects with pathos and spirit — has been presented at the Venice 
Biennale, the Swiss Institute, SculptureCenter, Queens Museum of Art and is 
currently on view at “Greater NY” at MoMa PS1.

Hayley Aviva Silvermanová je umělkyní žijící v New Yorku. Její tvůrčí metoda 
je mezioborová. V nedávných projektech se vyjadřuje pomocí soch, fotografií 
a divadelních představení. Začala a pokračuje v mezidruhové spolupráci 
s malým ansámblem psů, kteří ztělesňují herce komerčních filmů, v nichž 
se existující postavy stávají bláznivou misantropickou verzí jich samotných. 
V roce 2008 získala na Maryland Institute College of Art titul bakalář vý-
tvarného umění v mezioborovém sochařském studiu. Její tvorba, která bývá 
přirovnávána k procesu katexe, propůjčuje objektům patos a ducha, a byla 
vystavována na Benátském bienále, ve Swiss Institute, ve Sculpture Center 
při Queens Museum od Art a právě nyní jsou její práce k vidění v rámci  
Greater NY v MoMa PS1.

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 prostřed-
nictvím 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 složi-
tost 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 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 ob-
jects emcompassing elements of material transience such as decay, malleabil-
ity 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.
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ASB: In his essay In Praise of Love Alain Badiou 
talks about the philosophical foundations of love 
as structured by first encounters transforming 
into conscious relationships:
Love is a quest for truth. What kind of truth? you will 
ask. I mean truth in relation to something quite precise: 
what kind of world does one see when one experiences it 
from the point of view of two and not one? what is the 
world like when it is experienced, developed and lived 
from the view of difference and not identity? that is 
what I believe love to be. (…)
The declaration of love marks the transition from 
chance to destiny, and that’s why it is so perilous and so 
burdened with a kind of horrifying stage fright. Moreo-
ver, the declaration of love isn’t necessarily a one-off. It 
can be protracted, diffuse, confused, entangled, stated 
and restated, and even destined to be re-stated yet 
again. That is the moment when chance is curbed.
I really love the phrase “when chance is curbed” 
in relation to a romantic or amicable encounter 
and I came to think about it as a metaphor not 
necessarily for a specific dual love relationship 
but essentially descriptive of all social and emo-
tional interaction.
When we first met we spent quite a bit of time 
discussing the nature and value of a social envi-
ronment as artists, of people we attach ourselves 
to, of communities we might take responsibility 
for or leave behind and desert.
Every new encounter can in my opinion be seen 
as a starting point where something that happens 
to us is ultimately transformed into a willful 
interaction. 
I would even go as far as to describe a part of 
artistic creation as curbing of chance. 
How does this resonate with you in respect to 
your life as well as artistic practice?

HAS: I’d like to back up and re-write the idea 
that love comes from the point of two to that 
of three: a trinity, triple, triad, trio, trilogy  
or trefoil. I am the only child in a throuple. 
The far angle whose equal sides are deter-
mined to form a shape. Or seen as a lintel 
is to a doorway — a load-bearing member 
holding equal weight and resonant pressure, 
produced from a love and absorbing a love, 
holding a span steadfast. What am I even 
talking about? Can love be style? 

ASB: I like how your answer complicates the 
notion of love often too easily packaged and com-
modified as dual. I really wouldn’t want  

to push it in that direction. I guess with „curbing 
chance“ I like that it implies responsibility and 
care. Maybe I am specifically sensitive to this 
aspect since I do get the feeling personally to be 
often neglective of people close to me or commu-
nities I belong to. My traveling impairs my being 
present at certain moments in time that might 
define a common reality of a group. Maybe that 
also relates to my own relationship as essentially 
being structured by sequences of absence and 
presence, never by mundane permanence and 
this conceptually as well as literally defines my 
work. Your „bowl“ sculptures have recently been 
included in the Greater New York show at PS1 — 
a curatorial project relevant when discussing 
locality. As you address empiricism, obviously 
social realities are as much part of it as is city pol-
itics etc. Would you define your practice then as 
dependent on your geographic location and your 
living within a specific environment — namely 
New York — and does that environment likewise 
influence your idea about the receiving/witness-
ing audience? 

HAS: Ever since keeping my notes on the 
cloud [dropbox] I started to think about my 
privacy more. What does privacy mean to  
me when I rent out my bedroom and my 
pillow to strangers? What does it mean 
that they see all my little things tucked in 
drawers or pinned to walls, note things and 
rock things and very sentimental things? 
Perhaps it has more to do with my relation-
ship to property. Sometimes I think about 
what I leave in plain sight that feels safer. 
There is an analogous world, a sacred world, 
that doesn’t connect easily to my social one 
and I was wondering if that’s what you are 
protecting. Do you think your home/privacy 
is violated when you share it with strangers?

ASB: I have been avoiding a similar question 
about my private life namely my „dual“ rela-
tionship in the interview that preceded this 
one. I haven’t been able to give myself a proper 
answer to this avoidance — particularly since my 
art practice is filled with hints and clues to my 
intimate life. I refer to and depict my mother in 
some of my works and I am drawn to objects of 
identity that are loaded with meaning only acces-
sible to me that acquire new symbolic or formal 
meaning when being incorporated in my art 
making. But there is something — like you refer 

Přišla nám nechutná psaní, 2015
barva, dřevo, panty
Disgusting letters we have received, 2015
housepaint, wood, hinges



Surová měnA (Skutečná cena každé věci / to,co každá věc skutečně stojí / člověka, který si ji chce opatřit / je práce a námaha vynaložená na její získání / Každá věc představuje 
pro člověka / který si ji opatřil / a chce ji prodat / nebo směnit / za něco jiného / práci a námahu, kterou mu může ušetřit / a kterou může vložit na někoho jiného), 2015
oběživo v mincích (čínské, řecké, švédské, kanadské, izraelské, ruské…), směnné oběživo (kovy, rýže, koření, včelí pyl, bobule), kolečko
59 × 22 × 28 in.
CRUDE CURRENCY (the real price of everything/what everything really costs/ to whom wants to acquire it/ the toil and trouble of acquiring it/ what everything is really worth/  
to whom has acquired it/ and wants to dispose of it/ or exchange it/ for something else/ the toil and trouble which it can save/ which it can impose upon other people), 2015
coin currencies (Chinese, Greek, Swedish, Canadian, Israeli, Russian,…), energy currencies (lumps of metal, rice, spices, bee pollen, berries), wheelbarrow
59 × 22 × 28 in.

Slunce, zAStAv Se, 2015
Digitální tisk na plátně
32 × 21.5 in.
SUN STAND THOU STILL, 2015
laser-transfer, canvas
32 × 21.5 in.

Jak jsem se protloukal, 2015
new theater, Berlin, foto z performance
Fotografie: Alexander coggin
Roughin’ It, 2015
New Theater, Berlin, performance still
image credit: Alexander Coggin

do všech stran a v nesouladu… Bouře před-
stavuje tvé problémy, které vidíš zkarikovaně 
a bezmocně procházet kolem, aniž by naru-
šily tvou „podstatu“.

ASB: Po naší hře na kostku jsem si šla znovu 
prohlédnout některé tvé práce. Říkám znovu, 
protože se v dnešní zvláštní obrazové ekonomii 
občas přistihnu, že při pohledu na umělecké 
dílo nejsem dostatečně důkladná nebo pozorná. 
Obraz se pak přirozeně zplošťuje a dává obsahu 
jinou vnější podobu. Zvláště v případě soch 
může vést takový letmý a nedbalý pohled k je-
jich vyprázdnění. Byť nepřesnosti a interpreta-
ce mají, jak jsme se již zmínili, svou určitou hod-
notu samy o sobě. Tvé práce mi připadají známé 
a působí na mě, a přitom jsem jich většinu na 
vlastní oči neviděla. Když jsem jimi procházela, 
zaujalo mě znovu dílo Přišla nám nechutná psa-
ní. Vzpomněla jsem si na část našeho rozhovoru 
týkající se symbolismu a kabaly, a uvědomila 
jsem si, že mám tuto práci v hlavě pod názvem 
Anděl. Zajímalo by mě, jak spolu souvisí název 
díla a text, který je na něm napsán. Název na-
značuje, že je obsah textu zlehčován.

HAS: Chacha. Jsem ráda, že jsi se podívala 
na název této práce. Ten text je převzatý 
z Tvarové modlitby Frizte Perlse:
Já si dělám své a ty si děláš své.
Nejsem tu na světě proto,
abych se řídl tvým očekáváním.
Ani ty tu nejsi proto, aby ses řídila mým.
Ty jsi ty a já jsem já.
A jestli se náhodou navzájem najdeme,
bude to krása.
Když ne, nedá se nic dělat.
(Fritz Perls, Gestalt Therapy Verbatim — 
Gestalt terapie slovo od slova, 1969)

Terapie je něčím, čemu jsem se věnovala 
před několika lety z voyeurismu a ryzího zá-
jmu — může jít o jedno a to samé, nebo  
to pokaždé jedno a to samé je? Terapie by 
měla umožňovat osobní nezávislost. Fritzova 
humanistická filozofie patřila k sedmde-
sátým letům. Hnutí za lidský potenciál. 
Komuny, ve kterých všichni lezli po břiše 
a recitovali svoje sny. Jeho názory mi přijdou 
velmi podobné Ram Daasovi a jeho BUĎ 
TADY A TEĎ — aktivně podněcovat přítom-
nost pomocí meditace a verbálních pokynů. 
Ram Daas po vás chce, abyste odříkávali 
mantru: PAMATUJ PAMATUJ PAMA-
TUJ PAMATUJ. Ale vraťme se ke Tvarové 
modlitbě… Dokážu si představit, jak se četla 
tehdy a jak se čte dnes. Vím, že její záměr byl 
zcela jiný. Napsala jsem ji na ceduli ve tvaru 
anděla v kimonu, kterou jsem měla opřenou 
u vchodu na své výstavě Unmanned Lander 
jako dvojsmyslné přivítání. Dnes vnímáme 
její význam jako cosi kapitalistického. JÁ SI 
DĚLÁM SVÉ A TY SI DĚLÁŠ SVÉ. O pár 
stránek dále se v knize Gestalt Therapy 
Verbatim vynořuje další báseň:
Tisíce umělých květin poušť nerozvoní. Tisíce 
prázdných tváří prázdnou místnost nenaplní.
Když se na to dívám s odstupem, kombino-
vala tato cedule mé pocity z první samo-
statné výstavy v New Yorku a můj vztah ke 
světu umění — který dal dílu název. Když 
jsem poprvé slyšela o psychoanalýze a jejím 
průběhu, připadala mi podobná jako studium 
zakončené titulem magistr výtvarného 
umění, narcistickou cestu do vlastního nitra. 
Je silně vzájemně propojená s určitou třídou 
kosmopolitních umělců a intelektuálů. Zají-
malo by mě, co si myslíš o analýze ty?

ASB: V Evropě je vztah k psychoanalýze — 
a vlastně k jakékoli formě terapie — podstatně 
jiný, minimálně ve městech, kde jsem žila. 
Nemá až takovou významovou konotaci s ži-
votním stylem. Je to spíš soukromá záležitost, 
kterou děláte a nemluvíte o ní. A rozhodně není 
tak rozšířená jako například v New Yorku, kde 
je takovým tréninkem podle srdeční frekvence, 
na který se jednoduše přihlásíš. Můj vztah k ní 
spočívá v hlubokém zájmu. Věřím v sebezdoko-
nalování, zvláště v souvislosti s chováním nebo 
myšlenkami, které oslabují kvalitu našeho živo-
ta a komplikují naše vztahy. Když jsi například 
ovládána strachem a sebezničujícími tenden-
cemi natolik, že ani nechceš opustit dům. Jde 
o nalézání a propojování věcí, které trápí tvé ni-
tro, se složitou realitou kolem. Občas vnímám 
své vztahy jako určitý druh terapie. Nikdy jsem 
nechodila na psychoanalýzu, navštěvovala jsem 
systémovou terapii, abych se pokusila vypořá-
dat s konkrétními životními problémy. Můj pří-
stup k psychoanalýze v klasickém smyslu slova 
je povětšinou postaven na teorii. Mám dojem, 
že se o ní nedá hovořit jako o jedné soudržné 
záležitosti. Různé školy, vycházející z původ-
ních freudovských konceptů, se zásadně liší. 
Jistou dobu mě silně přitahovala existenciální 
terapie Irvinga D. Yaloma. V zásadě propojuje — 
jinak než freudovská libidózní koncepce — zá-
kladní utrpení a problematičnost lidského bytí 
a individuální konfrontaci s tím, co je bytím 
dáno. Konkrétně jsou to hrozby, například to, 
že je život vymezen začátkem a koncem — smr-
tí. To ve mně silně rezonuje, jelikož má hrůza 
ze smrti — a opravdu to myslím doslova — byla 
jedním ze zásadních témat mých úzkostí v dět-
ském i dospělém věku. Vraťme se ke tvé tvorbě 

able direction. The horse is your romantic 
life, truly frontal and attentive. The flowers 
are your emotions, which are all over, dis-
cordant… And the storm is your problems 
that you saw as cartoonish, powerless 
as it passed by without disturbing your 
“elements”.

ASB: After our Cube game I went back to 
look at some of your works again. I say again, 
because in this strange image economy I some-
times catch myself not being careful enough, or 
attentive enough when looking at a piece of art. 
The image naturally flattens and repackages the 
content and specifically with sculpture this can 
lead to an actual depletion via the quick and 
easy gaze. Then again, inaccuracy and interpre-
tation, as mentioned above, have a quality in 
themselves. I feel familiar and connected with 
your works and then again I have hardly seen 
any of them in real life. Going through, I was 
caught again by „disgusting letters we have re-
ceived“. Thinking about our conversation here 
touching on symbolism and Kabbalah I remem-
bered that I had kept referring to that piece in 
my head as “the angel”. How do title and text 
relate I wonder? The title suggests a derogation 
of the text content?

HAS: Hahaha, I’m happy you visited the 
title of that piece. The piece itself, was 
language taken from Fritz Perls’ “Gestalt 
Prayer”:
I do my thing and you do your thing.
I am not in this world to live up to your 
expectations,
And you are not in this world to live up 
to mine.
You are you, and I am I,
and if by chance we find each other, 
it’s beautiful.
If not, it can’t be helped.
(Fritz Perls, “Gestalt Therapy Verbatim”, 
1969)

The therapy is something I did a few years 
ago out of voyeurism and genuine inter-
est — those can be the same thing or are 
always the same thing? It’s supposed to 
convey personal independence. Fritz’s hu-
manistic philosophies were a part of the 
seventies, the human potential movement, 
communes where everyone crawled on 
their stomachs while reciting their dreams. 
His outlook feels very interrelated to Ram 
Dass’ BE HERE NOW — actively inciting 
the present through meditation and verbal 
instructions. Ram Dass asks you to chant 
REMEMBER REMEMBER REMEMBER 
REMEMBER. Anyway getting back to the 
Gestalt prayer... I can see the prayer read 
then and the prayer read now and know 
its intention meant something different. 
I traced it across a kimono-angel shaped 
sign board leaning outside my “Unmanned 
Lander” show as a backhanded welcome. 
The meaning now feels grossly connected 
to capitalism. I’LL DO MY THING AND YOU 
DO YOURS. Another poem surfaces pages 
later in his Gestalt Therapy Verbatim book: 
A thousand plastic flowers, don’t make the 
desert bloom. A thousand empty faces, 
don’t fill an empty room. The sign, seen 
in retrospect combined my feelings about 
having my first solo exhibition in New York 
and relationship to the art world — which 
produced its title. When I first heard about 
psychoanalysis and its process, I thought it 
felt like another form of an MFA, a narcis-
sistic journey into the self. It’s so intercon-
nected to a certain class of cosmopolitan 
artists and intellectuals. I was wondering 
what you think of analysis? 

ASB: In Europe the relationship towards analy-
sis — or for that matter any type of therapy —  
is very different, at least in the cities I have 
lived in. It has much less of a lifestyle conno-
tation, it is much rather a private thing you 
do and don’t talk about, also absolutely not as 
prevalent as say in New York, where it’s like 
a cardio training you just sign up for. My 
relationship towards it is that of deep interest. 
I believe in the idea of self-improvement, 
specifically when talking about behaviors or 
thoughts that impair your quality of living or 
render your relationships complicated. Like 
being deeply fearful and self-destructive to the 
point where you don’t want to leave the house. 
Finding and linking the parts that hurt within 
yourself to the complex reality around you. 
I sometimes perceive my relationship as thera-
peutic in that sense. I never did analysis, I did 
systemic therapy trying to tackle concrete is-
sues in daily life. My approach to analysis in the 
classic sense is mostly theory based and in my 
opinion it’s hard to talk about it as one cohesive 
thing. The various schools that followed the 
initial Freudian concepts are so different. For 
a while I was really drawn to existential therapy 
by Irving D Yalom. In a nutshell he links — oth-
er than Freud’s libidinal concept — the basic 
suffering and problematic of human existence 
to the individual’s confrontations with the 
givens of existence — namely the threats, such 
as life as circumscribed by beginning and end — 

do mé umělecké tvorby. Je tu však něco — ty 
jsi zmínila ochranu — je tu něco, co mě nutí 
agresivně chránit svůj vztah před rozpravami 
o něm, přestože je zásadní součástí mého života 
a toho, jakým jsem člověkem. Možná proto, že 
když tvořím dílo, mám nad ním kontrolu. Mé 
přemýšlení a mé city jsou filtrovány a nabývají 
jiného tvaru. Tento proces odcizení a svým 
způsobem i oproštění od toho, co jsem já jako 
bytost a co se stává uměleckým dílem, je zcela 
zásadní. Je tu silné napojení, ale zároveň i neod-
myslitelné oddělení. Takže ano, paradoxně se 
domnívám, že ačkoli se zmocňuji částí své rea-
lity v symbolických fragmentech a zpřístupňuji 
ji druhým, velmi ostře vytyčuji hranice kolem 
svého skutečného osobního života, jako bych si 
tuto jeho součást chtěla nechat pouze pro sebe.
Cítíš ty sama takové oddělování? Myslím mezi 
tebou jako Hayley a prací/dílem, které jsi vytvo-
řila?

HAS: To, co dělám, dokážu dělat pouze z im-
pulzivní potřeby zpracovávat. Jsem rozdrce-
nou sochou medvěda, kterou moje babička 
vytvořila artritickýma rukama. Potřebou roz-
mělnit hlínu. Nutkáním jíst bláto. Dnes pou-
žívám jinou část mozku na psaní, odpovídání 
na otázky, ale hlavně na odpovědi. Veškerá 
moje práce je pokládáním otázek. Existuje 
jedna hra, kterou hraji již řadu let a se kterou 
mě poprvé seznámil můj přítel Oliver Laric 
v Berlíně. Je to populárně psychologická hra 
a jmenuje se „The Cube“ [Kostka]. Její pů-
vod se volně váže k jedné súfické hádance. 
Představuje způsob, jak porozumět svým 
vlastním emocionálním rovinám. Nedávno 
má blízká přítelkyně Giselle popsala sama 
sebe jako duhovou skleněnou kostku, jejíž 
tvar blokuje slunce a láme jeho paprsky na 
svět pod ní. Ona sama tyto symboly neznala 
a mluvila pouze ze své představivosti. Oka-
mžitě se mi vybavil pojem Bina, což je forma 
zpracované moudrosti — nebo pochopení 
jedné myšlenky díky jiné. Tento svět, jakýsi 
sklovitý duhový skvost, je spojován s žensko-
stí (v knize Zóhar*), což je zajímavé, protože 
zbytek kabaly je velmi sexistický. No vida,  
to jsem se pěkně vyhnula tématu. Neměli by-
chom si zahrát Kostku? Chtěla bys? Pokud 
ano, tak si to negoogluj!

ABS: Kostku bych si zahrála moc ráda! Negoo-
glovala jsem to! Četla jsem knihu Čarodějnic-
tví, magie a alchymie od Grillota de Givriho. 
Je o historii magie a jejím vyobrazení — nebo 
vymazání — v umění. Je fascinující, jak velký 
dopad měl na tomto poli symbolismus kabaly. 
Krajina démonů provázaných okultními znaky 
a pečetěmi je nesmírně rozlehlá. Zajímavé je, 
že jsem si tuto knihu objednala, protože mě 
zajímal ženský aspekt magické historie — ča-
rodějnictví v protikladu k čarodějství. Když jsi 
zmínila pojem Bina, propojilo se mi to s těmito 
myšlenkami. Není myšlenka zpracované mou-
drosti zároveň přesnějším popisem umělecké 
tvorby?

HAS: Myslím si, že vzhledem k tomu, že 
jsem se narodila do tradice komentářů, kde 
je každý náboženský text překládán ze svého 
původního jazyka — ať již hebrejštiny nebo 
aramejštiny — dávám přednost poetice 
a prostor nepřesnostem. Stejně tak, jako 
jiné formy proroctví, tarot nebo astrologie, 
působí Zóhar (základní mystický text kaba-
ly) tak silně proto, že poskytuje přesvědčivé 
vylíčení toho, s čím se můžeme setkat v ni-
terné realitě našich životů. Což nás krásně 
přivádí ke hře na kostku. Musíš být někde, 
kde můžeš zavřít oči a nic tě nebude rušit. 
Zkus si takové místo najít, než začneme.
Nejdřív si představ poušť, kde je jen písek 
a obloha. Vidíš ji?

ASB: Ano.
HAS: Teď chci, aby sis na té poušti předsta-
vila kostku… Jak vypadá?

ASB: Je z poloviny zabořená v písku. Stojí na 
hraně vzadu vlevo. Je křišťálová, průsvitná. 
Vidím ji jen díky liniím jejích rohů. Je prázdná.

HAS: Dobře. Teď si představ žebřík.

ASB: Vyčnívá z kostky a směřuje mimo obraz 
(z našeho dohledu). Jeho polovina se o kostku 
opírá.

HAS: Nyní koně.

ASB: Je hodně blízko, hned vepředu. Je bílý  
a nevidíš celé jeho tělo, jen hlavu a nohy. Dívá  
se přímo na mě. Jeho srst není sněhobílá.

HAS: Květiny.

ASB: Všude jsou drobné fialky. Nejsou v úplné 
dálce. Jsou izolované, rozmístěné v trsech. 

HAS: Nakonec si představ bouři.

ASB: Je tu tornádo, které se přibližuje úhlopříč-
ně, ale kolem všech předmětů pouze prochází 
a vyhýbá se jim.

HAS: Zajímavé. Kostka představuje tebe — 
jsi excentrická, prázdná, trochu rezervova-
ná, křišťálová (zrcadlící). Žebřík jsou tvá 
přátelství — opírají se o tebe, ale míří jiným 
směrem kamsi do neznáma. Kůň je tvůj 
romantický život, upřímně přímý a pozorný. 
Květiny jsou tvé city, které jsou rozptýlené 

to protection — there is something that makes 
me aggressively protect my relationship from 
discourse even though it is such an essential 
part to my life and my being the person I am. 
Maybe because when creating work I am in 
control, my thinking and my emotions are being 
filtered and take different shape. That process of 
alienation, of letting go of sorts of what is only 
me the person and what becomes artwork is 
essential. There is a deep connection but also an 
inherent separation. So yeah, I think strangely 
enough, while I am appropriating and sharing 
parts of my reality as symbolic fragments, I am 
drawing the boarders sharply around my actual 
personal life as if wanting to keep that part only 
for myself.
Do you feel that separation at all, like between 
you as Hayley and a work/piece you made?

HAS: I only know how to do what I do from 
an impulsive need to process. I am the 
mangled bear sculpture my grandmother 
made with her arthritic hands. The need to 
mush clay. The urge to eat mud. I’m using 
another part of my brain now to write, to an-
swer questions, but generally to answer. All 
of my work is to question. There’s this game 
I’ve been playing throughout the years that 
was first introduced to me in Berlin by my 
friend Oliver Laric. It’s a pop psychology 
game called “The Cube” origins of which 
are loosely tied to a Sufi riddle. It’s a way of 
getting a sense of your emotional planes. 
Most recently, my close friend Giselle 
described herself as a prismatic glass cube 
whose shape blocked the entire sun and 
refracted sunbeams on the world below. 
She did not know the symbols yet and was 
just speaking from her imagination. I imme-
diately associated this to the idea of Binah, 
meaning a form of processed wisdom —  
or the understanding of one idea through 
another. This word, a kind of glassy pris-
matic splendor, is associated with the femi-
nine (within the Zohar*) which is interesting 
because the rest of Kabbalah is so sexist. 
Oof I’ve gone on a tangent now. Perhaps we 
should play the cube game? Would you like 
to…? If so, don’t google it!! 

ASB: I’d love to play the cube game! Did not 
google it! I have been reading this book Witch-
craft, Magic and Alchemy by Grillot de Givry 
on the history of magic and its depiction — or 
erasure — in art. It’s fascinating how much im-
pact kabballic symbolism had on that field. The 
landscape of demons connected with sigils and 
signs is immensely large. Interestingly enough, 
I ordered that book because I was interested in 
the female aspects to magic history — witch-
craft as opposed to sorcery. So you bringing 
in Binah seem to connect to these thoughts. 
Maybe the processed wisdom idea is also a more 
accurate description of what art making is?

HAS: I think because I come from a tradi-
tion of commentary, where each religious 
text is translated from its original language 
either in Hebrew or Aramaic — I give myself 
to poetics or the space for inaccuracy. 
Like other processes of divination, Tarot or 
astrology, the Zohar (the primary mystical 
text of the Kaballah) feels so powerful be-
cause it provides a persuasive representa-
tion of what we may encounter as the inner 
reality of our lives. Which is a great lead 
into the Cube games. You need to be in 
a place where you can close your eyes and 
not be distracted. Try to find that before 
we start. 
First I want to you to imagine a dessert with 
only sand and sky. Can you see that?

ASB: Yes
HAS: And now I want you to imagine a cube 
in that dessert… What does it look like?

ASB: It’s half stuck in the sand, standing on its 
edge in the back left. It’s crystal, transparent. 
I can only see the lines of the corners to under-
stand that it’s there. It’s hollow.

HAS: Ok, now picture a ladder.

ASB: It’s coming out of the cube and going 
outside of the frame (out of view). Half of it  
is leaning on the cube.

HAS: Now a horse.

ASB: It is really close, right in the front. 
It’s white and you can’t see the whole body, just 
the head and the legs. It’s looking right at me. 
Its coat isn’t a pristine white. 

HAS: Flowers.

ASB: There are tiny violets all over the place, 
not in the complete distance. They are isolated, 
spaced out in bunches.

HAS: Finally picture a storm.

ASB: There is a tornado that is diagonally com-
ing closer, but passing through the elements 
missing them.

HAS: Interesting, so the cube represents 
yourself — you are off-centered, hollow, 
a bit distant, crystal (reflective). The ladder 
is your friendships — which are leaning on 
you but pointing off into another unforesee-



Péče, 2015
smaltovaná mísa, polyuretanové ingredience (zelí, mrkve, nudle udon, steak),  
epoxidová pryskyřice, kosmetické zrcátko, figurka doktora s novorozencem
11 × 9 × 12,5 in.
Nurturing, 2015
Enamel bowl, polyurethane food ingredients (cabbage, carrots, udon noodles, 
steak), epoxy resin, vanity mirror, doctor and newborn figurine
11 × 9 × 12,5 in.

zdrženlivost, 2015
Smaltovaná mísa, polyuretanové ingredience (žampiony portobello, nudle soba), 
epoxidová pryskyřice, květiny, figurka tuláka a roztleskávačky
15 × 10 × 15 in.
Restraint, 2015
Enamel bowl, polyurethane food ingredients (portobello mushrooms, soba noodles), 
epoxy resin, flowers, hobo and cheerleader figurine
15 × 10 × 15 in.

chybnou diagnózu a zároveň psát textovou 
zprávu. Specialista nemluví s jiným spe-
cialistou ze strachu před soudní žalobou. 
Nejen že musíš být obeznámena se svou ne-
mocí, ale zároveň musíš být schopna (pod 
prášky, unavená) přehodnocovat rozhodnutí 
těch, kteří za tvůj život zodpovídají. Tito lidé 
jsou příliš přepracovaní na to, aby mohli vě-
novat plnou pozornost složitostem lidského 
těla a našemu křehkému organismu. Není 
to citlivý systém. Pochopitelně existují vý-
jimky a hierarchické úrovně péče odpovída-
jící konkrétní třídě — nicméně onemocnět 
tu znamená chemoterapii a ozařování — je 
to agresivní „léčba“ na molekulární úrovni, 
která nebere příliš v potaz celé tělo a to, 
co potřebujeme ke svému zotavení (jak 
po stránce psychické, tak citové i fyzické). 
Když nyní přemýšlím o smrti, vybaví se mi 
byrokracie umírání — všechny formuláře, 
které musíš podepsat, a dotěrní lidé, kteří ti 
tyto formuláře dávají do ruky. Vybaví se mi 
dvouhodinové čekání pod fluorescenčními 
zářivkami s ohmatanými výtisky bulvárních 
magazínů, aby tě pak prohlédli během 
deseti minut. A to, jaká je to výsada, že tě 
v systému, který je mnoha lidem nepřístup-
ný, vůbec prohlédnou.

ASB: To je hodně pochmurné. Vůbec nevím, 
jak teď v našem rozhovoru pokračovat.

Your doctor could glance at your chart and 
misdiagnose you while texting. Specialists 
don’t speak to other specialists for fear of 
being sued. You not only have to be cog-
nizant of your own illness but able (while 
medicated, tired) to question and second 
guess the people in charge with your life. 
Those people are stretched too thin to fully 
pay attention to the intricacies of the body 
and your delicate system. The system isn’t 
delicate. Of course there are exceptions 
and hierarchal levels of care accompany-
ing class — but getting sick here means 
chemo and radiation — means aggressively 
“treating you” on a molecular level with 
little consideration for the whole body and 
what it needs as support (both mentally, 
emotionally, and physically). When I think 
of death now I think of the bureaucracy of 
death — all the papers I had to sign, the 
obtrusive people handing me those papers. 
I think of waiting under florescent lights 
with seasonal People Magazines for two 
hours to be seen for ten minutes and what 
a privilege it is to be seen at all in a system 
that’s so inaccessible to many. 

ASB: It’s definitely dark. I’m not sure where  
to take our conversation from here.

a jejímu nádhernému boji o zobrazení všech 
prvků terapeutických pokusů — se všemi „opo-
třebováváními a snahami“, které k němu patří, 
s pochybami a nezdary, s konfrontacemi s hod-
notovým systémem a individuálním nutkáním 
ke vzdoru vůči konstantám. Ve svém temném 
a cynickém období jsem měla pocit, že mé 
umění není ničím jiným, než zoufalým poku-
sem o potlačení svých strachů prostřednictvím 
vyplňování času vytříbenou formou prokrasti-
nace, která mi umožňuje, abych se neprobudila 
zmáčená potem s vědomím lidského osudu. 
Natož pak s myšlenkou na utrpení a násilí ve 
světě… Ha ha. To už začíná být hodně temné. 
Jak pohlížíš na smrt?

HAS: Smrt pro mě není vůbec abstrakt-
ní. Během posledních několika let jsem 
přišla o nejdůležitějšího člověka na světě 
a o dva velmi blízké přátele. Vyrostla jsem 
vedle velmi nemocných lidí v nemocnicích, 
pečovatelských centrech a alternativních 
pečovatelských centrech. Viděla jsem, co 
se stane s tělem při AIDS a rakovině, lidi 
krmené přes vyživovací trubice, co se stane 
s barvou kůže při poškození jater, jak vypa-
dají nemocní upoutaní na lůžko, zapomenutí 
a umírající. Mám hrůzu z toho, že onemoc-
ním v Americe. Byrokracie nemoci je laby-
rintem s malou péčí a malou pozorností. 
V čekárně můžeš čekat věčně. Doktor může 
chorobopis prohlédnout jen letmo a určit 

death. This resonates a lot with me since my 
fear of death — and I truly mean it very literal-
ly — has been one of the underlying themes of 
my anxieties as child as well as adult. Coming 
back to your work and its struggling in a beauti-
ful way to portray all elements of a therapeutic 
attempt — the “wearing and trying” of it, the 
doubt and failure, the belief-system it confronts 
you with and an individual impulse to resist 
parameters — in my dark and cynical days 
I can feel like my art is nothing but my helpless 
attempt to curb my fear via filling the time 
with a very exquisite procrastination that will 
allow me to not wake up — drenched in sweat 
remembering human fate. Let alone suffering 
and violence in the world... lol getting very dark 
now. How do you think about death?

HAS: Death is not abstract or far from me at 
all, I have lost the most important person in 
my life and two very dear friends in the last 
few years. I was brought up around very sick 
people in hospitals and care centers and 
alternative care centers. I have seen what 
happens to bodies with AIDS, with cancer, 
how someone is fed via a feeding tube, 
what happens to someone’s skin color with 
liver damage, how the sick look like bedrid-
den, forgotten and dying. I am scared to get 
sick in America. The bureaucracy of illness 
is a labyrinth with little care and little atten-
tion. You can wait forever in a waiting room. 12–17          Umění / Art
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