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Maluji tedy jsem. 
Barbora kachlíková je vášnivou malířkou, pro kterou je malba náboženstvím a život malbou. 
Zpočátku jsem měl dojem, že její touha malovat ji znemožňuje klást si důležité otázky o 
smyslu malby a umění jako celku. Ona touha má však mnohem vyšší ambici . Ambici být 
skutečný umělec.To ji přivádí k nezbytným a nepříjemným otázkám, čím může být malba 
dnes a jakou může mít roli v současné, obrazy přehlcené době. Ještě v roce 2012 se plně 
spolehla na řemeslné pitoreskní zobrazení osobních ikon s popovými glamour barevnými 
detaily, ovlivněna silným estetickým kódem brněnského guru Václava Stratila.  V současnosti 
na svět kolem sebe nazírá soustředěněji a tím obohacuje malbu o další, v jejím případě 
sociální vrstvu. Ona sama tuto vrstvu nazývá „život“. V provedení malby se noří do 
obrazového prostoru, který citlivě zaplňuje bez předešlé větší kompoziční přípravy. 
Výsledkem je pak živá autentická malba  
 
 Ve své práci nazvané „Spojení myslí zůstává bez poskvrny“, se inspiruje životem svých 
sousedů na Cejlu. Předmětem zájmu se tak stala místní romská komunita a v díle 
Kachlíkové se její členové proměňují v různé exotické, mnohdy až groteskní figurky. Dílo je 
vtipné a dá se říci velkorysé.  Nejednoznačnost názvu koresponduje i s nejednoznačností 
jednotlivých motivů. Nutkavá narativnost, tak příznačná v minulosti pro Kachlíkovou, zde 
nehraje důležitější roli, a tak je rádius pohybu mysli diváka o to větší a nutí k větší pozornosti.   
 
Barbora Kachlíková je plně zaujata oborem umění a v plné míře a velmi přesně je schopna 
definovat své výstupy. Je schopna sebekriticky se vymezovat vůči jak formálním 
podobnostem, tak i uměleckým strategiím představitelů vrcholného současného umění. Přes 
všechny akademické vstupy promítané do její osobnosti zůstává sama sebou. Hluboce 
lidskou emotivní a nespoutanou osobností. Je důležitou a respektovanou osobností uvnitř 
ateliéru a rád se s ní budu nadále bavit o současném umění a životě vůbec. 
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