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 v lesích / in the woods



paulina skavova je jednou z těch vzácných současných 
autorek, které ve svém díle úspěšně a osobitě rozvíjejí 
tradici českého figurálního sochařství. ač fundamentál-
ně vychází z klasických archetypů a tradičních fabulací, 
přetváří je dle „obrazu svého“, transponuje je do nových 
a překvapivých kontextů. zároveň ale kategorii klasic-
kého sochařství překračuje svým přesahem ke koncep-
tuálně zaměřené tvorbě, vytváří objekty a  instalace, 
věnuje se performanci. je všestrannou tvůrkyní, jejíž dílo 
je vizuálně silné, emotivně nabité, mnohdy provokativní, 
ironicky zabarvené, prodchnuté kontrastujícími a nejed-
noznačně interpretovatelnými obsahy. paulina skavova 
emancipovaně zachycuje svou ženskou zkušenost v tom-
to světě. její vlastní osobnost se do  jejího díla promítá 
s takovou intenzitou, že možná více než o vnější realitě, 
vypovídá její tvorba především o  ní samotné, o  jejím 

extrovertním já. pro autorčinu kreativitu, nevšední zruč-
nost a píli bychom na tuto vysoce osobní rovinu mohli 
pozapomenout. sebereflexivní odkrývání různých aspek-
tů pohledu na sebe, větší či menší odstup, humor, ironie 
a zapojení adorativních prvků do vnější skutečnosti tvoří 
základ jejího díla. různá témata, která ji v běžném životě 
potkávají, přenáší do „křišťálového zámku“ vlastní mysli, 
a chtěně či nechtěně nám ukazuje svůj život v stylizované 
i naprosto nestylizované podobě. jako členka umělecké 
skupiny kolouchův sen a  jako performerka se zapojuje 
do společné práce, ale její přístup k motivu je extrémně 
egocentrický. jako by se všechny směry a cesty potkávaly 
v  jednom ohnisku jejího vědomí. její osobnost se proje-
vuje opravdu téměř v každé myšlence, v každém tématu, 
v každé části jejích soch. 

phdr. rea michalová, ph.d.

 
muflonka, 2012  
laminát, originální trofej

 
<< muflonka, 2013, laminát

 
antilopa hartebeest, 2014  
laminát, originální trofej

 
kozlice, 2014  
laminát, originální trofej



 
< z cyklu spodní prádlo, 2016 
 peří, kombinovaná technika

boxerky, 2009, peří, kombinovaná 
technika, laminátový rám



tyson a tyson, 2012, laminát barvář, 2011, bronz

buldoček, 2014, laminát

artemis, 2009, kostým  >>



—— 
paulina skavova – v lesích / in the woods | 28. 1. – 23. 3. 2017 
kurátor výstavy: jarosław sebastian pastuszak | grafický design: petr šmalec 
vydalo: město velká bystřice, 2017

paulina skavova         
narozená 8. 11. 1976 v trutnově
 
studium
 1991–1995 gymnázium trutnov 
 1995–1997 střední průmyslová škola kamenická a sochařská, hořice 
1997–2002 avu praha, sochařská škola prof. karla nepraše 
 2002–2003 avu praha, intermediální ateliér prof. milana knížáka 
2003–2004 postgraduální studium, hgk luzern, švýcarsko 

od roku 2010 kurátorka výstav ve společenském centru uffo v trutnově
 
stipendia
 1999 erasmus, studijní pobyt, helsinky, finsko 
 2002 egon schiele art centrum, český krumlov   
 2003 bundesstipendium, bern, švýcarsko 
 2008 studijní pobyt, acapulco, mexiko
 
ocenění
 2001 ateliérová cena, avu praha 
 2002 cena jany rybářové, fondazione europea margherita, itálie
 
zastoupení ve sbírkách
městská galerie, trutnov  |  národní galerie, praha  |  mumo, praha 
soukromé sbírky v čechách, polsku, německu, rusku a švýcarsku
 
realizace 
 2008 praha, negativ, film protektor (režie marek najbrt) 
  praha, kampa artphone 
2010  ostrov, realizace busty antonína rückla a sochy vilímka ostrovského 
  trutnov, realizace bronzových soch před autostylem 
  praha, film odcházení (režie václav havel) 
  praha, představení procesy (režie petr boháč) 
 2011 praha, představení bad clowns, spitfire company 
  písek, busta doktora šťastného pro nemocnici 
 2013 trutnov, bronzová socha rýbrcoula na kruhovém objezdu 
  manchester, bronzová socha franka sidebottoma 
  představení antiwords, spitfire company (miřenka čechová, petr boháč) 
  praha, pamětní deska herce radovana lukavského 
 2014 praha, realizace sochy griffina, film crossing lines 2 
  bohdaneč, bronzová socha krista 
 2015 praha, realizace soch a reliéfu lykanů do filmu underworld 
  trutnov, realizace soch bronzových permoníků na krakonošově kašně 
  moskva, bronzová socha koně achalteke 
  písek, světluška – lampa, areál nemocnice 
  trutnov, socha pro firmu kasperkovo 
  mladé buky, realizace sochy pro firmu grund a.s. 
 2016 new york, kolekce underwear, pro české centrum 
  smiřice, fontána na náměstí míru 
  slovensko, socha bronzového jelena pro soukromého sběratele 
  praha, socha madony pro film knightfall 
  roudnice nad labem, pamětní deska generála mašína 
  brno, pamětní deska biskupa krátkého

 
www.paulina.cz
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