
Monika přišla do Ateliéru tělového designu, protože, jak sama říká, si chtěla “vyzkoušet něco jiného”.
Myslím, že tím důvodem bylo oživit obsah svého dosavadního díla. Ženský kolektiv ji pomohl odstoupit od
fascinace sama sebou. Monika se u nás naučila být více kolaborativní a osvojila si i jiná média a materiály
než čistě malířské.

Diplomová práce je zastoupena novými obrazy ovšem starého tématu, kterému se věnovala v Ateliéru
malířství po celou dobu bakalářského studia. 

Nyní je zřejmým rozdílem objevení se nemalířských prostředků. Volba každého materiálu je podrobena
osobní zpovědi, která prozkoumává jeho přitažlivost nebo odpudivost a podle toho jej autorka do práce
zařazuje či vylučuje.

Přitažlivost - lákavost je velmi libidiózní a vlastně jako téma se zabývá hledáním štěstí. Tak jako štěstí si
představujeme každý jinak, podobně je to i s lákáním. Nejedná se o nic objektivního. Bude těžké shodnout se
na tom, že dnes stojíme před tuctem uměleckých fetišů.

Ústředním tématem obrazů je Venušin pahorek/klín/ rozkrok. Místo, kde je ženské tělo vklíněno mezi nohy.
Monika s obsahem tématu pracuje pramálo. Nezajímá ji kontext ženství, ale jeho pouhý symbol. 
Nicméně klín se do tématu velmi vhodně vklínil a rozvíjí lákavé/odpudivé povrchy obrazů. 
S ohledem k minulé malířské tvorbě je to jistě pro autorku důležitý krok, kdy sama zjistila svůj vztah k
ústřednímu tématu předešlé práce a i k sobě. Je docela chladný. Monika od sebe a od svého díla dokáže
odstoupit,  distance od ženského rozkroku je jako by zkoumala krychli. V dřívějších malbách se mluvilo o
intimitě, která se ze současného díla zcela vytratila. 

Moničino umění  se mi pojí s komerčním světem, což dokazuje i její zájem o  Sylvii Fleury. 
Obrazy podobně jako komerční produkty manipulující štěstím a využívající strategií  lákání, by v nás měly
vyvovat pocit CHCI. Měli by v nás vzbudit zvědavost a touhu. 

Moničiny obrazy nejsou prvoplánově jen lesklé, sladké nebo kovy přitahující i když se všemi těmito
přídavky pracuje. Jejich ironie pro mne spočívá v poměrně malých formátech a i jejich velké množství
nabádá k myšlence na produkt. Obrazy by mohly být nastaveny tak, že i když se jedná o umělecké dílo i my
si je můžeme dovolit.

Na širší publikum může zapůsobit i potlačená barevnost, které se podobá konzervativní módě – černé šaty
doplněné zlatými a stříbrnými šperky.
 
Prvotním použitým materiálem jsou silonky, jejichž střih vychází z  funkčnosti a explicitně zobrazuje ženský
rozkrok, tak jak se symbolicky vyjadřuje.
Čára – šev, průřez, klínek - kosočtverec a ovál.

Chronologicky obrazy vznikaly od natahování punčocháčů na bílý obraz. Jemný úplet a jeho zatrhnutí působí
jako grafika, oblouky řádků vytvářejí prostor a nebo připomínají siločáry. 
Postupně Monika začíná používat magnetické piliny, kterými barví čisté plátno pod silonkami. 
Poté pouze s pomocí pilin různými experimenty vytváří sérii plošných otisků a kreseb. Malířské plátno
postupně zcela nahrazuje jinými materiály, kovovými deskami, v alobalu ležícími čokoládovými tabulkami,
nicméně autorka je především uchvácena lesklostí a funkcí magnetické fólie. 
 
Monika dokáže úsporně zacházet se symbolem ženství. Vytváří magnetické chomáče,  prořízne magnetickou
fólii, poškrábe nerezovou desku. Mezi poslední patří “špatně” napnuté plátno, zlatý kosočtverec.

Téměř všechny materiály i přístupy, které Monika používá jsou osvědčeny konceptuálními mistry 60. a 70.
let. Autorka k nim ovšem dospěla spíše empirickou něžli filosofickou cestou. Monika je pozorovatelka
života, která své dennodenní zážitky umí přenést do svého díla.  
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