
Rituální Kouzlo 
VĚNEC ŠTĚSTÍ 

AVU 
Můj performativní zásah do prostoru Akademie, 

kam jsem přivolala dobré víly, elfy a kouzla. 
Přímou inspirací mi byla kniha  

„Kouzla a čáry pro moderní dívky“ 
kde je ke kouzlu přesný návod.

 
Při úplňku jsem vytvořila věnec štěstí a prošla s ním, po směru 

hodinových ručiček, celou budovu a pověsila ho ke vstupním dveřím.
Moje rozhodnutí k magickému aktu bylo spontánní. 



ŽENA HLÍNA
PERFORMANCE S DARINOU ALSTER



FOOT POKE TATTOO FOR EARTH 
happening (odložený kvůli karanteně)

FootpokeTattoo for Earth / Tetování pro Planetu
(Dokumentace neuskutečněného projektu)

V den jarní rovnodennosti tedy 20. 3. 2020
jsem chtěla uspořádat happening Tetování pro planetu.

 Cílem projektu je pomocí „skákání v pytli“ vytvořit landart na veřejném trávníku v 
Praze. Použitý symbol má sám o sobě duchovní a energetický význam. Součástí akce 

je obeznámit publikum o význam tohoto symbolu a zároveň jej uvést do kontextu 
uměleckého happeningu. Ten se uskutečnil jako veřejná akce Tetování pro Planetu. 

Znak a akce vzniku přejímala roli ochranného symbolu pro celou planetu. 

Ochranná tetování mají svou historii už od pradávna 
a samotná víra v moc a magii symbolů byla vždy součástí kultury. 

   
Tetování bude vytvořeno způsobem vydupaných pěšinek na trávníku v půdorysu 

symbolu. Skákáním v pytlích budou diváci interaktivně spolupracovat na tvorbě land 
artu / umění v krajině.

Místo akce jsem vybrala park v pevnosti Vyšehrad pro svou energii a historický 
význam. Momentálně čekám na vyjádření Prahy 2. Alternativním prostorem je louka 

v parku Divoká Šárka.
Akce by měla probíhat od odpoledne cca 14:00 do 24:00. Chci, aby průběh večera byl 

osvětlen loučemi, svíčkami a hlavním ohněm kde ve 20:00 bude probíhat performance 
rituálu Vítání bohyně jara Vesny. 

Inspirací mi jsou slovanské oslavy jarní rovnodennosti. Ke kterým pařila hostina, 
o kterou se chci pokusit u své akce také. 

Celá akce bude radostnou oslavou jara, a zároveň duchovním zadostiučiněním, 
vděčnosti a podpory kolektivního vědomí. 

Svarožič - je symbol ochraňující různé existující rozumné formy života od duševní a duchovní degradace, 
a zároveň od úplného náhlého zničení rasy.


