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ARTISTIC PROJECTS 
2018 

Krátký taneční film JA:PA 
https://vimeo.com/258890507? 
fbclid=IwAR1uDZGb1vUEs_3JNO6q0Y4jJ8st2JwdI9Z37oNwmJHnm0HVv 
dTOtQDKdJg 
Z projektu 'Taneční filmy z Hlubiny' - natáčeno v Ostravě Hlubině. Site- 
specific projekt fyzického divadla, o bytosti žijící v opuštěné továrně, 
kterou používá jako hřiště a reaguje na její tvary svým tělem. 

2019 

Krátký pixilační film 'Prociť Broumov' 
https://vimeo.com/315183950 
Pixilace z broumovského kláštera. V rámci umělecké rezidence 
studentů fyzického divadla a animace. 

2020 

Pixilační mini-projekt Kopaliště 
https://youtu.be/Y8FD9QaAD80 
Umělecký projekt o zanedbaných prostorech města. Moje postava žila 
pod mostem a tohle je 30ti vteřinový záznam z jejího života. 

2018 – 2019 

Absolventské představení Šeherezáda 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a. 
10214352323750451&type=3 
Moje závěrečné sólo na Fyzickém divadle bylo autorské představení 
intimního rázu, s prvky rituálu, se stínovým divadlem, s červenou 
řepou, kyblíkem vody a matrací. Významnou roli hrál light design, 
scénografie a soundtrack tvořený hlasovými kompozicemi na looperu. 

2017 

Klaunské autorské sólo 
https://www.facebook.com/pavla.koprivova.5/posts/ 
10221601727301009 
Obskurní a potutelná klaunská postava založená na fúzi slovanské a 
mongolské mytologie. 

2019 

Imerzivní divadlo pro 1 diváka - Pokojíček 
https://is.jamu.cz/th/e5b4b/ 
V rámci své bakalářské práce jsem u sebe doma vytvořila pokoj, kde se 
odehrávalo představení pro jednoho diváka i aktéra v téže osobě. 
Příchozí pracoval s maskami, zrcadlem a okolními objekty podle 
návodu v knize, kterou jsem napsala a nakreslila. 

2015 – 2019 

Série interaktivních představení pro festival Bonjour 
Brno 
Ve spolupráci se spolužáky z Fyzického divadla jsme po čtyři sezóny 
pro festival Bonjour Brno připravovali amatérská představení, kde 
divák obvykle krátce navštívil fiktivní realitu a byl tam uváděn do 
rozpaků, případně baven, klaunským duem. 
Rychlo-randící agentura: https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=434373756896048&set=t.1488053093&type=3 
Aladinův kouzelný stan: https://www.facebook.com/photo/? 
fbid=10206705523945235&set=a.2898219783083 
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Vokální kvartet Tulení kůže 
http://www.mrrca.cz/site-specific-koncert-na-veveri/? 
fbclid=IwAR103vEQdIufF1PKaqppxD9a9hMCjtBVw6zNsNMf6zg2MQSL 
mm9QvU54Ols 
Byly jsme 4 ženy zpívající etno-polyfonie. Dělaly jsme site-specific 
koncerty, někdy při svíčkách v bývalé továrně, někdy ve vaně, někdy v 
maskách, někdy na balkóně. 

2022 – AKTUÁLNÍ 

SingForUkraine 
https://www.facebook.com/pavla.koprivova.5/videos/ 
5324159367617099 
Projekt solidarity Ukrajině. Sbor 'Brněnská kavárna' složený vždy z 
jiných lidí, kteří právě přijdou a vejdou se ke mně na balkón. 
Studujeme a natáčíme tradiční ukrajinské písně. 
2019 

Pouštní písně 
https://www.facebook.com/pavla.koprivova.5/videos/ 
10216575006196123/ 
Hudební pouť izraelskou pouští. 

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 
2012 – 2017 

Improtým Tamti 
Brno 
Hrála jsem impro s Tamtěmi. Bylo to krásné a bylo toho dost. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208861228516502&set=pb.  
1488053093.-2207520000.. 
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