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TEXTOVÁ ČÁST 

Stručná anotace: 

Kabátohábit je objekt o malbě, o jejím těle. O vzájemném prolínání barvy, tahu, skvrny  s 
matéríí lněného plátna. Většina kabátohábitů je položena na dřevotřískových deskách, které 
kopírují konečný tvar plátna. Plátno je k deskám připevněno za pomocí suchých zipů, které 
povolují KH odepnout z desky a dávají možnost nositelnosti.

Tělesnost malby

První dva ročníky studia na FaVU VUT jsem se věnovala tvorbě klasických obrazů. Námětem
byl vždy reálný detail, který mi umožňoval pohybovat se na hranici realného a abstraktního 
obrazu. V tomto období pro mě byla inspirativní tvorba Víta Soukupa a Jana Merty. Postupem
času jsem si jako náměty obrazů vybírala čím dál abstrahovanejší detaily, obrazy se stávaly 
čím dál více abstraktní a já si začala klást otázku, zda není námět v obraze pouze zástupný a 
nejde mi spíše o vztah barvy a tahu. Měla jsem pocit, že se vznáším někde na pomezí a 
rozhodla jsem se tuto hranici směrem k abstrakci překročit. Stalo se tak v obraze Na mně. Jde 
o rozměrný růžový obraz, chtěla jsem v něm zachytit moment, kdy jsem byla na koncertě a na
mé tělo svítilo růžové světlo. Intenzivnější než hudba pro mě byl růžový reflektor, namířený 
na stříbrnošedý materiál mého tílka a vznikající nové odstíny v záhybech. Neustále vznikající 
barevné tahy. V tomto období pro mě byla důležitá výstava Kataríny Grosse ve Veletržním 
Paláci. Efektivní monumentalita tahů, kterou diváka na výstavě obklopila, mi přišla dobře 
vypovídající o intenzitě vnímání jemných barevných nuancí v každodenním životě. Poté jsem 
na obraz Na mně navázala sérií dalších růžových obrazů, ve kterých jsem se věnovala vztahu 
barvy a tahu. Během práce na nich jsem začala mít tendenci odepínat plátno z rámu a pracovat
s jeho matérií. Věděla jsem, že to bude další krok, protože se k barvě a tahu přidá navíc 
plátno. První práce s tímto přídavkem vznikla následující semestr v Bratislavě, kde jsem byla 
na stáži na Kocelove 23. Tam jsem absolvovala dvoutýdenní rezidenci v ateliéru Soren.
      Vyústěním této rezidence byla výstava v prostoru ateliéru, který byl vytopen, a jedna z 
jeho stěn kvůli plísním opadávala. Jako dialog s malbou plísní na stěně jsem pod ní do 
prostoru zavěsila obří šestimetrovou růžovou malbu, která jakoby levitovala v prostoru. 
Materiál plátna pro mě začal být příliš mohutný a potřebovala jsem ho odlehčit. A tak vznikla 
série maleb na igelitech.
      V malbách na igelitech jsem pracovala přímo s jeho vlastnostmi. S jeho fluidností, 
lehkostí a nestálostí. Igelity měly rozměr 5 x 4 m. Bylo na nich znázorněné gesto, které se 
někdy odvíjelo od pohybu igelitu a někdy bylo předem promyšlené a nezávislé na něm. Ve 
výstavbě igelitových obrazů jsem používala stejné malířské principy jako předtím u mých 
klasických maleb, vrstvení a hru světla a stínu. Malby jsem umístila na fasády budov 
„Kocelky“, a tím je stavěla do různých kontextů. Malby se vlnily a hýbaly a byly jako živé. V 
tomto čase pro mě začala být velmi inspirativní postminimalistická umělkyně Eva Hesse. Ta 
pracovala s tělesností a materiálem, který není stálý. Také její deníky a texty pro mě byly a 
jsou velmi obohacující. 
      Pak přišlo léto loňského roku. 

Namáčím plátno do vody a sleduji, jak matérie vody formuje strukturu plátna. Umění
spolupráce. Nořím plátno do obarvené vody. Na plátně vznikají skvrny, to mi pomáhá. 
Skvrny, které vznikají pouhým ponorem a spojením tekuté barvy s pokrčeným plátnem, mi 
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dávají pocit klidu. Děsí mě čára, moje vlastní individuální gesto, v kontaktu s ním nejsem ani 
jedním prstem nohy na zemi. Skvrna je tímto vyústěním rozpitého gesta. Po uschnutí 
barveného plátna navazuji svou malbou skvrn na již vzniklé skvrny. Vyhnutí se prvnímu 
doteku malby s materiálem mi dodává širší pocit kontroly nad dílem, než kdybych udělala tah 
štětcem.
Nechávám mokrá plátna schnout na balkóně FaVU. Vítr a déšť na ně zanesou špínu, na tu 
pak navazuji svou malbou olejovými barvami. Barvy ředím velkým množstvím lněného oleje. 
Olej rozmělňuje pigmenty a zanechává na plátně mastné skvrny. Sešívám a přehýbám plátna 
v momentech, kde na sebe fleky navazují. Místy místo definitivního přišití přišiji cvoky, 
jednotlivé vrstvy malby lze pak odepnout a je možno poodhalit zakryté části. Tyto objekty 
nazývám Kabátohábity. Jsou to těla obrazu, obleky, do kterých se malba halí. Barvy nití, 
které během šití používám, reagují na místo umístění, jsou to taktéž tahy.

Kabátohábit je objekt o malbě, o jejím těle. O vzájemném prolínání barvy, tahu, skvrny  s 
matéríí lněného plátna. Většina kabátohábitů je položena na dřevotřískových deskách, které 
kopírují konečný tvar plátna. Plátno je k deskám připevněno za pomocí suchých zipů, které 
povolují KH odepnout z desky a dávají možnost nositelnosti.

       
Pravidla procesu vzniku Kabátohábitů

 nemusí být nositelný
 jde o tvar objektu, ve kterém spolupracuji s malbou
 ideální tvar pro vznik je čtverec nebo „skoročtverec“
 tahová intervence až do již započaté malby, tzn. vyhnout se prvnímu gestu
 bělení povoleno
 noření a barvení (záměrně nořím plátno do barvy, Sava, vody, tak, abych neměla 

počáteční skvrny pod úplnou kontrolou), po vynoření reaguji na vzniklé skvrny 
dalšími fleky 

 tahy rozpíjím velkým množstvím lněného oleje
 dialog mezi tahem a skvrnou
 skládaní plátna
 přehýbání
 sešívání plátna tam, kde malba pokračuje, nebo tam, kde ji chci zastavit
 cvoky, které lze odepnout, umisťuji na místa, kde malbu překládám, ale zároveň chci 

vytvořit možnost pro odepnutí a zobrazení malby, kterou bych přešitím zakryla 
 povoleny jsou saténové stuhy, karabiny omezeně, cvoky, které mají funkci pro 

nositelnost
 krakelace materiálu povolena
 barvy nití reagují na umístění, jsou to taktéž tahy
 kresba 
 páska je rovný tah
 živly – nechávám plátna (malby) sušit na balkónech. Vítr a déšť mi na ně většinou 

zanese šedý prach 
 při kresbě reaguji na materiál, na vzniklé struktury
 otisk struktury igelitu
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Vracím se k obrazu. Obraz, zdá se, má složitější pravidla. Přemýšlím nad vztahem námětu a 
malby. V Kabátohábitech je malba plnohodnotným obsahem. Námět, jógové legíny, udává v 
obraze tvar, který určuje hranice barvě a tahům, udává jejich směr, počátek i konec. Ve fázi
,,nahozenosti“ je hlavní dominantou obrazu malba, tahy jsou divoké a razantně si navzájem 
vymezují prostor. Tuto fázi procesu vzniku nechávám někdy znatelnou na okraji obrazu (levý 
pruh v obraze). Poté postupně čím dál více ,,promalovávám“ plochy a vrstvím tahy podle 
tvaru námětu. Tahy se stávají uspořádanější, barevné přechody jemnější a celkový dojem 
malby působí klidněji. Jógové legíny se v obraze zhmotňují čím dál více. Nejde mi však o 
potlačení malby ve prospěch zobrazení podstaty konkrétního předmětu, ale spíše o zobrazení 
malby povrchu námětu. Malbu vnímám jako tvořící článek vizuálna. Barevné tahy klouzající 
po zevnějšku všeho. KH je symbolickým vyústěním tohoto prožitku malby v každodenním 
pozorování. Pro motiv si často volím části mého těla, je to hmota, která je mi nejblíže. Pak 
také oděv, jehož materiál je zase v přímém kontaktu s mým tělem. Světlo odrážející se na kůži
s drapérií tvoří neustále nové tahy vpíjící se do sebe. Tuto provázanost těla s oděvem 
manifestuji v umožnění vlastnosti nositelnosti Kabátohábitů. Malba nás může zahalit. KH 
mají také své náměty. Jako třeba malba řeky, mraků, tahitských perel, vodopádu a kakaových 
bobů. 
Druhý obraz: Konec Sebe Není
Námětem tohoto obrazu je část mého těla, na němž mám vytetovaný růžový tah inspirovaný 
mým předloňským obrazem Na mně.

      Ve své práci se opírám o text The Value of Liveliness, Painting as an Index of Agecy in 
the New Economy1 od Isabelle Graw. V tomto textu popisuje, jak se médium malby stává 
plnohodnotným
 obsahem. Píše zde o subjektivitě malby, ne ve smyslu subjektivity, kterou by chtěl malíř 
manifestovat, ale spíše ve významu, že malba má svůj vlastní diskurz a narativ. V tomto 
ohledu se zde odvolává na francouzského historika Huberta Damische. 
Tento přístup je manifestován především v poválečném umění, zásadní hranice malby se boří 
ve spojení s tělem, ať už se jedná o performativní propojení s malbou v díle Yves Kleina 
Anthropométries (1960), nebo v práci Sigmara Polkeho The Large Cloth Of Abuse (1968), 
kde se malba a plátno z rámu přesouvá na tělo umělce a maže tím rozdíl uměleckého a užitého
umění. V textu mě zaujala část, kdy píše o tom, že čím více se umělec snaží popřít 
subjektivitu svého gesta, tím více se dílo stává subjektivním. „The more negation there is of 
handwritting, the more this negation will be considered to be the handwriting of the artist.“ 2 
Toto pravidlo platí také v díle Gerharda Richtera. Graw se o něm zmiňuje takto: „By moving 
the sqeegee up and down the painting in particular way, Richter inscribes his own 
bodymovement into the painting, which makes it resamble an imprint.“3 V závěru se pak 
ztotožňuji s větou Isabele Graw: “The painting seems to have painted itself.“4

1 GRAW, Isabelle a Ewa LAJER-BURCHARTH. Painting Beyond Itself: the Medium in the Post-medium 
Condition. Berlin: Sternberg Press, [2016]. ISBN 9783956790072, s. 96

2 Tamtéž.
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž.
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OBRAZOVÁ ČÁST

              Kabátohábit 1 / 220x160 cm / kombinovaná technika na plátně / 2020
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                   Kabátohábit 3 / 260 x 175 cm / kombinovaná technika na plátně / 2020

          

                           Kabátohábit 2 / 250 x 140 cm / olej na plátně / 2020

 
          

                   

  

10



               Kabátohábit 4 / 260 x 240 cm / kombinovaná technika na plátně / 2020

    

     
                 Kabátohábit 5 / 360 x 330 cm / kombinovaá technika na plátně / 2020
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                                              Yoga / 200x200 cm / olej na plátně / 2020

                                     Konec Sebe Není / 150 x 130 cm / olej na plátně / 2020

12


