
 

 

 

Workshop v rámci grantu  Kostým v umění pro studenty 
atelieru scénografie DIFA JAMU 

Wannieck gallery 28.1. 2013 – 3.2.2013   

  

Petr Nikl: Kostým jako hra 
www.petrnikl.cz/ 
 
Petr Nikl je všestranný umělec realizující svou bohatou představivost formou obrazů, performancí, zpěvu, 
divadelních představení, grafiky a nejrůznějších kombinací tradičních uměleckých forem. Dosavadní Niklova 
činnost obsahuje i kurátorskou aktivitu, divadelní režii i dirigování orchestru. 
 
Workshop Kostým jako hra  by měl umožnit studentům přiblížit se způsobu tvorby Petra Nikla a využít  této 
zkušenosti pro vznik vlastního uměleckého díla a jeho prezentace. 
 
Obrazovou tvorbou, netradičními divadelními a performančními produkcemi, osobitou písňovou a hudební 
tvorbou, poezií a pohádkovými publikacemi, svými převleky a reminiscencemi na dětství i dalšími výrazovými 
prostředky snaží se umělec evokovat vztah člověka ke světu, jako trvalému nerozluštitelnému tajemství, vztah, 
který je stále nový a čerstvý, vzdálený rutinního opakování, přebírání navyklých modelů a etablovaných hodnot. 
Niklova umělecká tvorba je provázena sociálním zájmem a hledáním aktuálního smyslu současného umění. Je 
jen přirozené, že jeho hravá nátura ho přivedla k lidské hravosti jako přirozenému poli, na kterém si současné 
umění rozumí s širokou veřejností.  
Že je skutečnost pro Petra Nikla hrou, není výsledkem útěku od reality, ale soustředěného cílevědomého a 
trpělivého odkrývání toho, co skutečnost popravdě je. 
Paralelně s divadlem a performanční aktivitou rozvíjí Nikl inscenovanou fotografii, ve které používá své tělo jako 
nositele nejrůznějších rolí. V této hře fantaskních převleků se spojuje pohrávání si s osobní identitou a s 
výtvarným zájmem tvůrce působivých sochařských a obrazových kompozic. 
 
 
Představení Petra Nikla 3.2. 2013 v 18.00 hodin 
www.wannieckgallery.cz/    
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
č.  
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