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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

5. dubna 2019 

Největší umělecká instalace v Rakousku: 

věž vídeňské radnice zahalena v síti 

Umělkyně Ashley Hans Scheirlová a Jakob Lena Kneblová zahalí na 

následující půlrok stometrovou věž vídeňské radnice.  

 

Od začátku dubna je věž vídeňské radnice v souvislosti s chystanou rekonstrukcí 

dle stavebních předpisů pokryta ochrannou sítí. Na popud organizátorů 

charitativního plesu Life Ball se vedení radnice rozhodlo využít zahalení radniční 

věže pro dlouhodobější uměleckou instalaci. Starosta města Vídně Michael 

Ludwig návrh přivítal slovy: „radniční náměstí bylo a je místem pro setkávání. Sto let 

po založení republiky by měl tento veřejný prostor rakouského hlavního města 

přitahovat ještě více lidí a sbližovat je.“ 

 

O ztvárnění instalace se postaralo vídeňské umělecké duo Ashley Hans Scheirlová 

a Jakob Lena Kneblová, které se ve své tvorbě zaměřují na hru s identitou. „Zahalení 

věže vídeňské radnice nabízí městu jedinečnou příležitost vyslat do světa silný 

signál“, vysvětluje radní města Vídně pro kulturu Veronica Kaup-Haslerová, která 

významně přispěla k realizaci projektu. „Téměř 70 metrů vysoká umělecká instalace 

má symbolizovat Vídeň jako město, které je otevřeno světu. Zároveň má 

představovat umělecký rámec pro akce jako jsou například 100. výročí rudé Vídně, 

ples Life Ball 2019 nebo EuroPride Vienna 2019. Umělecké dílo na radniční věži 

bude od května do října 2019 doslova dominantou náměstí a zároveň nově definovat 

optický narativ centra Vídně“, dodala Kaup-Haslerová.  

 

Umělecká instalace vznikla díky opravě fasády 

Aktuálně se jedná o největší umělecký projekt v Rakousku, který zaujímá rozlohu 

více jak 1.500 m². Věž bude zahalena ochrannou sítí do výšky 75 m minimálně po 

dobu šesti měsíců. Fasádu radniční budovy z unikátních přírodních kamenů totiž 

čeká kompletní sanace, do které město investuje kolem 36 milionů eur. Ukončení 

stavebních prací je v plánu do konce roku 2024.  

 

Umělkyně 

Ashley Hans Scheirlová je rakouskou transgender malířkou a umělkyní v oblastech 

konceptuálního umění, mixed medií, performance, body art a video. Scheirlová 
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studovala na Akademii výtvarného umění ve Vídni a od roku 2006 je zde profesorkou 

kontextuálního malířství. Své obrazy vystavuje pod jménem Hans.  

 

Jakob Lena Kneblová se rovněž zabývá queer tématy v dějinách umění a zaměřuje 

se na obrazy těla a pohlaví. Před několik lety vyměnila své křestní jméno v duchu 

hry s identitou a pohlavím za jména svých prarodičů a zvolila si nové příjmení 

Kneblová. Ve svých pracích spojuje asociace vlastního myšlení s řadou 

vyjadřovacích prostředků jako performance, instalace, film, fotografie či objekt. 

Kneblová pracuje jako Senior Artist na Akademii výtvarného umění ve Vídni.  

 

Foto: © APA/Studio Calas 
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