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Datum staženı́: 22.05.2023
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Paintings 
Malby



80 × 160, acrylic on canvas, 2010



Apel idi di aut et, volorrovid ut erum ratur aut
80 × 200,mixed media on canvas, 2010



Byl jeden domeček…2
95 × 155, acrylic on canvas, 2010



Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru, ježek za ní utíká, že jí pytel rozpíchá
200 × 75, mixed on canvas, 2010



Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček
 Once upon the time there was a house

 mixed media on canvas, 2010



Byl jeden domeček…3
110 × 190, acrylic on canvas, 2011



Komáři se ženili
140 × 180, acrylic on canvas, 2010



The boundaries of regression

Paintings inspired by nursery rhymes

In my last set of paintings I try to recall my intense 
early childhood experiences related to listening of 
nursery rhymes. I recall children’s fascination by the 
subject and try to materialise it with the experience 
I gain from these nursery rhymes today. I dont 
endeavour to present purely personal testimony 
but rather to grasp what the rhyme is  conveying. 
Process of painting is in a same time haptic process 
of analysing the rhyme.

By doing so I am trying to find a space in mental 
state of the society that would allow for naturalness.
Behind pragmatism, desorientation and utilitarity 
of the society I see a suppressed cloud of life 
and spontaneity. Disability to concentrate on the 
basic philosophical questions leads to feelings of 
eradication, superficiality. Nature - natureness is not 
anymore a space for transmission of knowledge.

The rhymes are authentic, partially anachronic, 
simple and they can be percieved carnally rather than 
intellectually. Everyone engages in this process at 
least once during their life time. The rhymes are not 
definite, we cant firmly grasp them.

While painting rhymes I usually make no shortcuts.  
I picture all what the rhyme talks about. It is the 
logic of acts included in one moment.

As to the formal side of this matter, I am trying 
to create paintings more like someone who writes 
poems rather than a novelist. I do not intend to 
understand the picture rationally (that it would 
work, I am not trying to construct… ). Spontaneous 
gesture is most important for me, as well as rather 
fast concentrated drawing. In that aspect I feel quite 
close to chinese ink brushwork.

Meze regrese

Malby na motivy dětských říkadel

Snažím se zpřítomnit své ranné intenzivní prožitky 
spojené s poslechem dětských říkanek. Vybavuji 
si dětskou fascinaci a snažím se ji zhmotnit současně 
s prožitkem, který z říkanky mám dnes. Neusiluji 
se o čistě osobní výpověď, spíše o uchopení toho co 
říkadlo sděluje.  Obrazy  říkankám maluji, protože 
v nich nacházím pocitovou mnohost, nerozumím jim, 
potřebuji je rozklíčovávat. 

Mojí snahou je v rámci mentálního stavu společnosti 
nalézt prostor, který umožňuje přirozenost. Za 
pragmatismem, dezorientovaností a utilitárností 
společnosti vidím křeč, somnambulní potlačené 
mračno života a živelnosti.  Neschopnost se 
soustředit na základní filosofické otázky vede k 
vykořeněnosti, fasádovitosti. Příroda- přirozenost 
není již prostorem k zprostředkování poznávání. 

Říkadla jsou autentická, částečně anachronní, prostá, 
dají se vnímat spíš tělesně než intelektuálně. Všichni 
se jimi minimálně jednou v životě zabývají. Nejsou 
jednoznačné, nedají se pevně uchopit. 

Většinou  v říkadlech nedělám zkratky, vyobrazuji 
vše o čem se v říkance mluví, když je v koutku 
na zelenym proutku, namaluji proutek do rohu 
obrazu atd.. Je to logika dějů obsažených v jednom 
okamžiku. 

Po formální stránce se snažím vytvářet obrazy  jako 
se píše báseň   než jak se píše román. Nelíbí se mi 
obraz uchopovat racionálně (aby to fungovalo, 
konstruovat). Důležité je spontánní gesto, poměrně 
rychlá soustředěná kresba.  V tom je mi blízká 
tradiční čínská tušová malba.

  



Hou hou, krávy dou
166 × 120, mixed media on canvas, 2011



75 × 200, acrylic on canvas, 2011



100 × 145, mixed media on canvas, 2011



82 × 162, mixed media on canvas, 2011



80 × 155, mixed media on canvas, 2011



75 × 200, acrylic on canvas, 2010



95 × 147, mixed media on canvas, 2011



112 × 118, acrylic on canvas, 2010



112 × 118, acrylic on canvas, 2010



115 × 152, acrylic on canvas, 2011



160 × 200, acrylic on canvas, 2009



Der junge Gott
145 × 155, acrylic on canvas, 2010



Maps Mapy 



On the map of Salzburg  I marked  a route and 
followed it  on my bike in one day. Each place I 
stopped I noted down a description for the reason 
why I stopped. 

The reason of this journey was to find the objects for 
my art installation.  

The map containing these notes and descriptions I 
titled “Instructions for the potential author of the 
installation.“

During the exhibition, I gave several talks to those 
who were interested on the subject of how the maps 
are important, how to read and understand them as a 
way that would lead to experience the presence. 

I made a statement that all the points on the map are 
equally important. I developed a discussion on the 
subject as to whether it is true in life as well.

Na mapě Salcburku jsem zaznamenala trasu, jež jsem 
během jednoho dne projela na kole. Každé místo, na 
kterém jsem zastavila, bylo zaznamenáno do mapy a 
opatřeno popiskou důvodu zastavení. 

Důvodem cesty bylo naleznout předměty do mé 
instalace.

Popsanou mapu jsem pojmenovala Instrukce pro 
potenciálního tvůrce instalace. 

Při výstavě jsem zájemcům podala několik přednášek 
o důležitosti map, jejich čtení a rytualizaci života jako 
cesty k prožívání přítomnosti.

Prohlásila jsem, že všechny body v mapě jsou stejně 
důležité. Rozvinula jsem diskusi o tom, zda je to 
pravda i v životě. 





Again, I wrote down notes on the map from my 
bicycle journey. Whenever I felt inspired on my 
journey, I stopped and recorded it.  However, I noti-
ced the majority of notes I took were at the end of my 
journey where I doubted the purpose of my activity.

Znovu jsem zaznamenala v mapě svou cestu na kole. 
Vždy když mě napadla  myšlenka, jež mě zasáhla 
zastavila jsem a udělala zápis. Nejvíce zápisů však 
vzniklo v cíli mé cesty, kde jsem zpochybňovala smysl 
mého počinu.







Installations Instalace



Instalace inspirované psychologickým výkladem pohadek
Installations based on psychological interpretations of fairy tales …



…



…



…



Atak abstrakce
The atack on abstraction






