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Pozorováním přírody můžeme dojít k hluboké transcendenci, ve které pocítíme
jisté kořeny a pokoru k tomu, co nás překračuje.

Beholding nature, we can reach a deep transcendence in which we feel
certain roots and humility in the face of that which transcends us.

Irská umělkyně Alannah Robins přichází k tématu tradice v rámci absolutního
ponoření se do přírody. Klade důraz na médium kresby a světlo. V instalacích
akcentuje transcendentální filosofický moment vztažený k přírodě, kterou
pozoruje a vnímá. Fascinuje ji metamorfóza, jako jistý druh splynutí s přírodou,
protože proměny jsou přírodě vlastní. Samotnou metamorfózu často spojuje
s Ovidiovými proměnami, kdy dochází k umlčení lidí proměnou ve stromy/rostliny/ptáky jako druh odplaty. Autorka poukazuje na podobnost s kolonizací národů,
kdy v rámci vykořenění se potlačoval rodný jazyk domorodců a došlo k jistému umlčení jejich kořenů. Transcendenci autorka však také dává do kontextu
výkladu francouzského filosofa Maurice Merleau‑Pontyho, který ve 20. století
zdůraznil význam lidské tělesnosti.

Irish artist Alannah Robins approaches the theme of transcendence as an
absolute immersion in nature, calling most often upon the media of drawing,
paper cuts and light. In her installations, she draws our attention to a transcendental philosophical moment related to nature, which she observes and
perceives, inviting us to observe and perceive.

Pro Altán Klamovka tento filozofický odkaz posouvá k americkému filozofu a ekologovi Davidu Abramovi, který poukazuje, že lze se posunout z našich hlav tedy
rozumu do našeho přirozeného prostředí a vnímat tělem vráceným do smyslového světa.1 Další inspirací se pro site‑specific instalaci pro altán stal spisovatel,
umělec a mytolog Martin Slaw z Jižní Koreje, který poukazuje na rozdíl mezi
viděním, kdy posuzujme jen fakta věcí a spatřením, které probouzí zvídavost
a budování příběhů.2 Právě zvolený název instalace Behold (Spatřit) otevírá
prostor pro spatření zázračného a vydávání svědectví o tomto spatření. Kresba
a práce se světlem se Alannah Robins staly výchozími bodem pro instalaci, kdy
se autorka ponořila do přírodního světa nejen blízkého okolí galerie umístěné
v městském parku a vytvořila dílo, které diváky pohlcuje a vrací k pocitu zakořenění k zemi, jako symbolu stvoření a jistého uzdravení v rámci probíhající
klimatické změny.
Alannah Robins je irskou intermediální umělkyní, která vystudovala National
College of Art and Design v Dublinu. Je zakladatelkou a uměleckou ředitelkou
Interface, studia a rezidenčního programu v Connemaře v Irsku. Interface nabízí umělcům příležitosti prozkoumat průniky mezi vědou a uměním. Alananh
Robins působí v Irsku a Švédsku. Zaměřuje se na svět mytologie, kdy se nechává
pohltit svým okolím.
Lenka Sýkorová

She is fascinated by metamorphosis, as a kind of merging with nature,
because transformations are inherent in nature. She often links the metamorphosis itself to Ovid’s Metamorphoses, where people are silenced through
transformation into trees/plants/birds as a kind of retribution. The artist
points to the echoes of silencing in the colonisation of indigenous nations,
where a native language was suppressed in order to uproot a population and
to disconnect roots. However, she also puts transcendence in the context
of the interpretation of the French philosopher Maurice Merleau‑Ponty, who
emphasised the importance of human physicality in the 20th century.
For this exhibition at Altán Klamovka, this philosophical link is shifted towards
the American philosopher and ecologist David Abram ³, who points out that
it is possible to move from our mind, i.e. reason, to our natural environment
and perceive with the body returned to the sensory world. Another inspiration
for the site‑specific installation at Altán Klamovka was the British writer,
artist and mythologist Martin Shaw ⁴, who points out the difference between
‘seeing’, when we only judge the facts, and ‘beholding’, which awakens
curiosity and builds stories. The chosen name of the installation Behold
opens up a space for experiencing the miraculous and bearing witness to
this grace. Intricate paper cuts and light work with Alannah Robins became
the starting point for the installation, where the artist immersed herself in
the natural world, in the presence of tall trees. Alannah has created work
which absorbs the viewers and returns to the feeling of being rooted to the
earth, as a symbol of creation and a certain healing in the context of ongoing
climate change. By playing with alternate vanishing points, she invites us to
move through a space and to become absorbed by nature.
Alannah Robins is an Irish interdisciplinary artist who graduated from the
National College of Art and Design in Dublin. She is the founder and artistic
director of Interface, a studio and residency program in Connemara, Ireland.
Interface offers artists opportunities to explore the intersections between
science and art. Grounded in the world of mythology, she allows herself to
be immersed in her surrounding and work intuitively.
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¹ http://wildethics.org/essay/merleau-ponty-and-the-voice-of-the-earth/
² https://emergencemagazine.org/essay/navigating-the-mysteries/

³ http://wildethics.org/essay/merleau-ponty-and-the-voice-of-the-earth/
⁴ https://emergencemagazine.org/essay/navigating-the-mysteries/

Živý plot, 2020, vyřezávané, instalalce, foto: Alannah Robins
Hedgerow, 2020, cut paper, installation, photo by Alannah Robins

Žitý svět (z německé filosofie), 2021, kombinovaná technika,
asambláž, instalace, foto: Dorota Sadovská
Lebenswelt (from German philosophy), 2021, mixed media,
assembled work, installation, photo by Dorota Sadovská

Prolínání, 2021, vyřezávané, instalace, foto: Alannah Robins
Diffusion, 2021, cut paper, installation, photo by Alannah Robins

V tomto krásném prostoru, v městském parku, z vu návštěvníka/diváka do pohlcujícího setkání s přírodou, které může iniciovat jakýsi milostný vztah mezi přírodou
a lidstvem — a vzájemné léčení mezi nimi. Zkoumala jsem potenciální léčení
v kontextu naší současné ekologické krize, hledala jsem udržitelnost přírodního
prostředí s pokorou ke starodávným tradicím soužití a vzájemnosti mezi člověkem
a přírodou. (…) S použitím kresby jako výchozího bodu se zcela ponořím do přírodního světa a z tohoto místa hlubokého zapojení vytvářím pohlcující instalace,
kde se divák může koupat v lomeném světle a přírodě, cítit zakořenění k zemi
a vidět, jako by to bylo „poprvé“. Prostřednictvím hry s měřítkem a úhly pohledu
se snažím zachytit pocit hloubkového vnímání na malém prostoru.
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In this beautiful space, in this urban park, I invite the audience/viewer into an
immersive encounter with nature which might initiate a kind of love affair between
nature and mankind — and mutual healing between the two. I have explored
this potential healing in the context of our current ecological crisis, seeking
sustainability of the natural environment and humility in ancient traditions of
coexistence and reciprocity between man and nature. […] Using drawing as
a starting point, I immerse myself entirely in the natural world, and from that
place of deep engagement, I create immersive installations where the viewer
can bathe in refracted light and nature, feel a rootedness to the earth and see as
if for the first time. Through playing with scale and points of view, I aim to capture
a sense of depth perception in a small space.
Alannah Robins
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