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Bez názvu, dřevostavba, 4x4x3,2m, 2013

DOKUMENTACE VŠKP

K obhajobě byl předložen dřevěný objekt doplněný o 3 knihy, 3 texty a instalaci z rytin na plexiskle



Na hladině jezera byla loďka, v  ní, dvě dívky. Jezero bylo 
hluboké a usazené mezi horskými vrcholy. Byly uprostřed 
něčeho nezměrného — neviděli ani do hlubiny pod sebou, 
ani  nad vrcholy kolem nich. Loďka se trochu kývala. Seděly 

v ní dál, neměli ani pádla.

*

Polehávaly v  ní. Když byla noc koukalyna hvězdy. Občas 
jedna z  nich smáčela prsty v  indigové vodě. Pozorovaly 

chvění okolorostoucích stromů. Mluvily o nich.
    

*

Nevěděli ani, jak se tam dostaly.

Na haladině jezera byl dům. Byl uprostřed něčeho nez
měrného. Stál na indigové hranici mezi hlubinou jezera 
a  víšinou nebe nad okoločnícími vrcholy. Jezero bylo 
obklopeno skálami a  lesy. Obyvatelé domu lezli na oklní 
vrcholy, aby viděli co je za nimi. Nezahlédli však nic kromě 
mlhy pod nimi. Občas se vynořil vrchol jiné hory, špička 
jehličnanu, věci co znali. Možná někde daleko, vzadu, 

bylo moře.

*

Vraceli se zpět do domu. 

*

Nic jim tam nechybělo.

Na hladině jezera stál dům, kolem něj hory a lesy. 
Někde v dáli – oceán.

Bez názvu, texty, 2012



Hory, kniha, 2013

Hory, kniha, 2013



Hladina, rytina na plexiskle, 2012



Sešity záznamů krajin 
Dům na hladině 
  
Instalace pokoušející se o převedení krajiny do instalace. 
Krajina je fascinující sama o sobě, ale může být i symbolem, nositelem emoce. 
Převádím ji do znaků a ona samotná je symbolem. V mé krajině se odehrává 
příběh bez pointy, jedná se jen o drobné posuny v dějích, které se v ní 
odehrávají. 
V této práci se nakonec zcela přirozeně spojilo několik mých zájmů, které mě 
provázejí již dlouhodobě. Jedná se o téma domova, hledání “svého místa” s 
čímž je spojená i láska k budování (možná až kutilství). Dále tíhnutí k 
zaznamenávání krajiny a až romantistický přístup k ní. Všechno jsou jen 
fragmenty navádějící diváka k jeho vlastním interpretacím, budováním příběhů 
a nebo jen prostému vnímání "pěkných věcí/dojmů".   Moje motivace pro něho 
nemusí být důležitá. Příběhy, které si do díla vloží, jsou na něm. 
Jedná se o třípatrový objekt / budovu, ve které jsou umístěny knihy, texty a 
objekty. Pomocí zmíněních prvků vytvářím obraz krajiny. Krajiny která je 
útočištěm. Každé patro zastupuje jeden krajinný prvek (hladina, dům na vodě, 
hory), na kterém jsou umístěny zmiňované fragmenty. 
V prvním patře se budou nacházet dvě knížky s “kresbami” v prostředním tři 
navazující texty. Ve spodním patře pak objekt - sloup/ kniha a instalace z rytin 
na plexiskle. 
Má práce se velmi často vztahuje k literatuře, nejen tím, že sama s textem 
pracuji, ale je pro mě i důležitou inspirací. Když přemýšlím o tom z čeho 
vycházím, kam bych se mohla zařadit, daleko častěji mi na mysli vytanou spíše 
literáti než vizuální umělci. Zásadní v tomto smyslu pro mě jsou povídky Jorge 
Borgese a Mircei Eliade. Oba dva jsou schopni na omezeném prostoru povídky 
vytvořit komplexní světy, velmi podobné tomu našemu, ale s decentními 
posuny. Na jejich díle mě zajímá právě ona úspornost, ale i jemné odchylky od 
reálného světa, jak ho vnímáme my. Jsou to věci, které bych do své práce také 
ráda dostala. Je možná trochu ošemetné srovnávat vizuální umění s literaturou, 
ale myslím, že v mém případě je to nezbytné. Konkrétně zmiňovaní autoři byli 
(a jsou) pro vývoj mé práce zcela zásadní. (už ty názvy - Kniha z písku, Hádání 
z kamenů, V hájemství snů) 
Ze stejných důvodů, jako mě zajímají Borgese a Eliade, cítím souvislost i s 
japonským haiku. S touto formou básní mě spojuje zájem o zachycování 
krajiny a opět zmiňovaná úspornost. Jedná se o výrazně poetickou formu (pro 
někoho možná až moc) což je i mě vlastní. Když zmiňuji krajinu v souvislosti s 
poezií, nemůžu nezmínit Robinson Jefferrse, krajina je pro něho vším, v jeho 
básních se stává prostředkem k vyjádření hlubokých pocitů, metaforou života. 
Pokud bych se měla přiřadit k vizuálním umělcům byli by to: Haris 
Epaminonda a Daniel Gustav Cramer. Tato tvůrčí dvojice je mi blízká svým 
odkazováním k literatuře (jejich projekt Infinite Library dokonce přímo 
vychází ze stejnojmenné Borgesovi povídky), ale i způsobem tvoření instalací. 
Umísťováním objektů, textů, videí a fotografií do intimních prostorů vytváří 
poetické, harmonické a krásné instalace se silnou atmosférou. Což je přístup 



shodný s mým. Stejný princip mě bavil i na instalaci Václava Magida v galerii 
Atrium. Na této výstavě pracuje s tématem mytologie. Přestavuje sérii objektů, 
obrazů, fotografií, videí doplněných o textové části, jejich spojením si divák 
vytváří příběhy, mýty a představy.  
Tato práce je pro mě, dá se říci vyvrcholením určité periody a zároveň vstupem 
na úplně nové pole tvorby a to tvorby instalací. Nejedná se o nějaký výrazný 
zlom, je to spíše zcela logické vyústění předchozí činnosti. Se samotným 
projektem jsem spokojena  a stojím si za ním, finální realizaci, však 
momentálně nemůžu zhodnotit, jelikož bude vytvořena až bezprostředně před 
obhajobami. 
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