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Monument T 613, ready-made, materiál přední díl karoserie T613, cca 180 x 165 x 70 cm, 2016. 

              

Monument T 613, ready-made, materiál přední díl karoserie T613, cca 180 x 165 x 70 cm, 2016. 



 

          

          

Díly modelu přední části karoserie T613 (dokumentace práce v ateliéru), modelářské 

postupy, voluminezní a knihařská lepenka, montážní pěna, lepidlo, (cca 180 x 165 x 70 cm), 2016. 

 

 

Skica možného řešení instalace v galerijním prostoru - původní objekt z ocelového plechu, kopie 

objektu z lepenky a monitor přehrávající smyčku videa (viz.technické parametry), 2016. 



 

Skica dalšího možného řešení instalace v galerijním prostoru - původní objekt z ocelového plechu, 

kopie objektu z lepenky a monitor přehrávající smyčku videa (viz.technické parametry), 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Písemná obhajoba:                                                  

 

Neužitečné věci. 

     V malbě zátiší se dlouhodobě zabývám nejrůznějšími, více či méně trashovými předměty, přičemž 

čerpám ze zkušenosti se svým otcem, který trpí obsesivní kompulsivní poruchou hromadění věcí. 

Často  se také obracím k objektům samotným. Můj zájem zároveň úzce souvisí s tím, jak je s  pojmy 

předmět, objek a artefakt zacházeno v umění. Od tradice nápodoby skutečnosti, přes rady-made, po 

otázku technické reprodukovatelnosti či virtuální reality věcí.  

     Jako ustřední motiv jsem vybrala část karoserie Tatry 613, která v sobě nese veškerou výpověď o 

,,bezvýchodně neužitečné " situaci, ve které se nachází. Zároveň je to objekt monumentální a 

vizuálně velice estetický. Přece je však mým záměrem nespokojit se s principem redy-made. Otázku o 

uměleckém díle, jako zprostředkovateli umění a jeho zdánlivě neužitečném produkování a 

reprodukování se, se chci pokusit rozvířít dalším takovým sporným aktem. Proto vytvářím tomuto 

objektu kartonovou kopii  1:1, klasickými modelářskými postupy, čímž bude zmnožená nejen 

estetická stránka věci, ale i samotná neužitečná situace. Narozdíl od kovové karoserie, ta papírová 

zcela ztrácí potenciál být někdy znovu použitelnou. A copak teprve znamená taková neužitečnost ve 

chvíli, kdy na tyto objekty začneme pohlížet, jako na umění.     

 

  Motivace neboli věci, předměty, objekty, artefakty.  

         Dlouho se zajímám o umění, je to předmětem mého studia.  Za dobu, po kterou se mu věnuji, 

jsem si zcela jistá, co pro mě znamená a neznamená, a to bez jakéhokoliv sentimentu. Další otázka, 

která se jeví, jako přirozeně následující se týká toho, co bych pro umění mohla znamenat a 

neznamenat já a moje práce. Jak se ukotvit v kontextech současného umění? 

          Mám svoje tempo a teorie umění spíše konzumuji, než bych je nějak zvlášť sama rozvíjela. Jejich 

kontext je však v současném umění důležitý. Opravdu jde ale jen o to, se někam zařadit? Jsem 

přesvědčena, že nikoliv. Není to trvalá hodnota. Současné umění bude v budoucnu přehodnoceno. 

Navíc škatulky obecně považuji za nebezpečné.  Snad protože mám sama skon dělat ukvapené 

závěry, nemyslím, že kvalitní zařazení mojí práce je v mojí kompetenci. To, co dělám já, je prostě 

umělecká praxe. V jejím rámci samozřejmě vím, co dělám a učím se to srozumitelně předat. Moje 

práce se zakládá na tom, co mě zajímá, na osobních zkušenostech a vlastním nazírání věcí, které se 

snažím komunikovat. Je to důležitý bod a v rámci kontextu a souvislostí nepřeberně spletitého 

současného umění, a na něm chci založit i praktickou diplomovou práci s dosavadním názvem 

Neužitečné věci.  

        Projekt mojí diplomové práce kontinuálně navazuje na veškerá moje předešlá snažení v oboru 

umění.  

        Jednotlivé projekty, kterým jsem se věnovala, nebo kterým se věnuji delší dobu souběžně 

s jinými dílčími pracemi, se k sobě vždycky nějak vztahovaly. A to i přes to, že si často některé 

projekty nebo jednotlivá díla spolu konfrontovaná, poněkud odporují. Obecně to vnímám, jako jeden 



z těch zajímavějších momentů, a jako součást tvůrčího procesu. Několikrát mě napadlo, že je 

rozporuplnost dokonce přímo generační záležitostí. Vyrůstala jsem částečně v devadesátých a 

v nultých letech. Zmiňuji to ovšem proto, že se v projektu diplomové práce snažím nad všemi přístupy 

a výstupy, s kterými mám co dočinění, odhalit určitou kontinuální linii. V této fázi možná dokonce 

něco jako středobod, nejen další výstup v řadě. Proto jsem přesvědčená, že ve své konečné podobě 

může toto dílo představovat určitý statement. 

       To je jeden z vícero důvodů, proč jsem se rozhodla obrátit se přímo k tzv. objektové tvorbě. 

K instalaci v prostoru. Spatřuji v tom střed současného umění. Objekty, jako by se ozývaly a nabízely 

svoje svědectví. Ozývají se skrze mnohé přístupy v současném umění, třeba objektově orientovanou 

ontologii. V kultuře i v případných subkulturách jejich výpověď prosakuje skrze módní 

trendy/netrendy, které sice nemají dlouhou životnost, ale jsou nebývale rozpínavé a přizpůsobivé. 

Promlouvají k nám a k naší netečnosti skrze svou mnohost i následnou marnost.  

        Předměty mě odjakživa inspirují i v malířství. Logicky se tak nejčastěji jedná o zátiší. Obrazy 

evokují zátiší a připomínají jeho atmosféru i v případě volných, více či méně manipulovaných a 

abstraktních kompozic. Člověk v malbě nezapře čím je poučen. V zátiší jsem našla prostor přesně pro 

to, co mě na malbě zajímá. Mohu libovolně manipulovat kompozicí, nebo si pohrávat s malířskými 

principy a technikami. Objevovat nové, nebo oživovat zdánlivě nové, prostě za účelem namalovat 

dobrý obraz. Obraz, mezi jinými uměleckými díly, pořád skvěle plní svou funkci zprostředkovatele 

umění a zátiší je pořád skvělý zprostředkovatel pro malbu. Zprostředkovatel reálných věcí, prostředí, 

situací a vztahu. Je přímo zásadním faktem, že se tak v žádném případě nejedná pouze o přenos 3D 

skutečnosti do 2D, ale že malba představuje spíše výrazový prostředek nebo samostatný jazyk, jakým 

se dá pojednat skutečnost, naše realita. Včetně vztahu věcí k věcem, vztahu věcí k prostoru, vztahu 

věcí k času.  

         Malířská práce mi nepřijde o nic méně upřímná, než zacházení přímo s předměty. Nejsem na ni 

ale vázána, je-li třeba pro dobro výsledného díla sáhnout po jiných výrazových prostředcích, jako 

zrovna v případě této diplomové práce.  

 

 Vymezení cíle neboli procesy, vztahy, zvuky, vizualizace. 

        Ústřední částí instalace je, poměrně monumentální artefakt. Jedná se o přední část karoserie 

Tatry 613. Pro realizování svého záměru jsem ho vybrala z několika důvodů. Osobní motivace vychází 

z takřka každodenního setkávání se s tímto objektem ve sbírce mého otce, který trpí disposofobií, 

tedy obsesivní kompulzivní poruchou chování, ústící v neřiditelné hromadění věcí. Řadu let byl tento 

artefakt umístěn přímo proti vchodu do obytné části našeho domu, kam už tátova sbírka nesmí. 

Takže každý kdo k nám přicházel, či od nás odcházel, byl nucen se tímto artefaktem konfrontovat, 

právě do té míry, do jaké byl zrovna zaskládán dalšími předměty. Chodím kolem, takřka den co den, a 

zakouším ho zrakem, hmatem i sluchem, přesto působí jako ve vitríně, ve skleněné rakvi, nebo jako 

v muzeu. Je artefaktem zrovna tak, jako každý jiný předmět, který vyrobil člověk. Když ho postavím 

před návštěvníka galerie, bude s ním v praxi zacházeno úplně stejně jako u nás před vchodem. Bude 

obcházen, nazírán, konfrontován s věcmi a lidmi, možná hodnocen. To je v podstatě popis principu 

ready-made. Doslova něco předpřipraveného. Přenesení hotové věci do galerijního prostoru a změna 

stavu skrze statut instituce, nebo v dnešní době spíše autora. Princip doslova sto let starý, takže se 



nedá očekávat, že by to někoho šokovalo. Na druhou stranu je to postup zcela legitimní, vlastně až 

nudně klasický. Než se však pustím do rozvíjení možného postupu stranou, nebo dál od principu 

ready-made, musím ještě objasnit další motivace pro výběr objektu a to je jeho výpovědní hodnota. 

       Doslova to myslím tak, jak jsem to nastínila ve výše uvedené anotaci. Tento artefakt v sobě skrývá 

výpověď o ,,bezvýchodně neužitečné " situaci, ve které se nachází. Představuje diváku (západního 

světa, ve kterém je podoba automobilu všem dobře známá) k čemu sloužil, k čemu byl vyroben, i to 

že už tomu tak není. Od zaschlého bláta až po netypickou polohu nám představuje fenomén svého 

druhu - vraků automobilů. Tak jak nám ho například představil Václav Jirásek na své letošní výstavě 

v Domě umění města Brna, s názvem Svět podle Ironyma Koola. Sestávala se z několika tématických 

okruhů, ale všechny v zásadě odkrývaly něco o opuštěných bytostech a věcech. Něco, co spojuje 

bizardní stavy věcí s jakýmsi jejich bývalým, nebo odjakživa postrádaným spirutuálním vědomým 

smyslu existence. Takový postapokaliptický stesk po lidskosti, ještě před apokalipsou je pro naši dobu 

příznačný. Zavěrečná část celé instalace nám dala zakusit velmi jednoduše a až didakticky jasně, že 

,,Všechno je směšné, pomyslímeli na smrt“.  

       Vrak automobilu je součástí nějaké industriální paměti, jako třeba opuštěná periferie. Objevovaní 

takových míst - UrbEx (Urban Exploration)je mimochodem takový modní koníček spojený 

s fotografováním. Internet je takových, často kýčovytých fotografií plný. I tento konkrétní vrak je 

soušastí doby, která už minula. Zasvěcení či přímo fanoušci automobilu TATRA, možná tento předmět 

poznají. Zaznívá jim v bývalé slávě, protože se mezi jinými vozy jedná o celkem slavného veterána 

(1971). Totiž, na jednu stranu je Tatra 613 známá spíše nechvalně  jako symbol vedoucí úlohy KSČ, 

jako limuzína tehdejších papalášů. Od ledna roku 1978, kdy začalo platit Nařízení vlády č. 1 o 

striktním vymezení ,,uživatelů vozu Tatra 613“ byla tímto nařízením určena pouze pro státní 

úředníkym politiky a vedoucí představitele velkých národních podniků. Tedy vskutku nesympatická 

elitní záležitost, nicméně, stejně elitní by byla i bez politického zatížení, neboď při srovnání původní 

ceny s průměrným platem by si ho ani v dnešní době nemohl dovolit každý. Cena by byla téměr 2,5 

milionu korun. V oboru strojírenství je tedy zároveň tento vůy vzpomínán s nostalgií k jakémusi 

národnímu bohatsví a  umu. ( I když design byl zadán Italské dílně Carrozzeria Vignale.) TATRA 

Kopřivnice navíc už dávno (od r. 1998) osobní vozy nevyrábí, dnešní TATRA TRUCKS a. s. se 

specializuje na těžká nákladní vozidla.  

       Osobní paměť této karoserie se váže na to, jak můj taťka tohle auto miluje. V jeho ohromné 

sbírce věcí bychom našli, mimo spousty dílů a součástek, ještě dvě kompletní karoserie, z nichž jedna 

byla asi před 20 lety naším dokonale pojízným rodinným vozem. Kdysy dávno se rozhodl, že si z něj 

postaví prototyp pick-upu, na což si jako zdatný strojní inženýr nakreslil plány a zařídil si v Kopřivnici 

povolení. Dokonce se objevil zájemce o koupi jeho návrhu, ale táta si ho chtěl nejdříve postavit sám. 

Zřejmě chtěl být ten jediný první autor prototypu Tatry 613 pick-up, snad jen proto, že prostě mohl, 

protože toho byl schopen.  Myslím, že už to nikdy nedokončí, nebudeme na to jendoduše mít 

prostředky. Pro jednoho člověka je to sen, z kterého pro ostatní zbyla jen neuskutečněná utopie 

z minulého století. 

         Vraťme se ale k výběru objektu. Když se na uvedená  fakta podíváme z odstupu, je tento artefak 

svým způsobem nezaměnitelný s jiným takovým předmětem. Jistě, že se jedná o fenomén, který se 

ukazuje na veškerých předmětech. Jsou tím, čím jsou a stopy času i činností, které s nimi byly 

prováděny si sebou nese takřka každý předmět a já na tuto část karoserie nepohližím jako na něco 



speciálního nebo dokonale jedinečného. Je perfektní, protože je nezaměnitelný, ale zároveň je to 

předmět, jako každý jiný. Je to Tatra 613, jako každá jiná i vrak automobilu, jako každý jiný. Předmět 

ze sbírky mého otce, jako každý jiný z této sbírky. Je to trash, jako každý jiný předmět, co už se 

k ničemu nehodí. Jako takový začína existovat v bodě, kdy přestane vykonávat to k čemu byl stvořen. 

Jako mnozí moji kolegové (př. Richard Loskot) si při zacházení s objektem říkám, zda už existoval, 

nebo ho stvořím, když ho vystavím? ,,Být znamená být vnímán.“ 

        Vyvstává otázka, proč vytvářet zamýšlenou kartonovou kopii tohoto artefaktu, když se jedná o 

zcela svébytný monument. Zpočátku jsem měla namysly dvojení či zrcadlení jeho neužitečné situace. 

Chtěla jsem tím podtrhnout to podstatné. Vzhledem k dějinám umění to dává smysl, protože jak už 

jsem zmínila, tradice nápodoby i veškeré reprodukce děl má v umělecké praxi svoje místo a já na to 

chtěla navázat a zaroveň citovat něco vskutku současného. Trash a objekt, industriální paměť, nebo 

vize virtuálního prostoru, který je pro předměty v něj přenesené, světem nekonečných možnosti bez 

omezení přírodními a fyzikálními zákony. Přenos hmoty v data, nebo paradoxní zhmotnění dat jejich 

zpětným vtahovaním do naší omezené reality. Jejich existence v naší realitě mi přijde podivná, stejně 

jako u vraků aut nebo zřícenin domů a továrních hal.  Ona podivná existence se totiž rovněž započíná 

v bodě, kdy tyto věci přestavají sloužit účelu, k němuž byli stvořeny.   

       Jak vlastně souvisí papírový model s vray a virtualním prostorem? Je to něco zástupného ovšem 

ne skutečného. Technika papirových a kartonových modelů vytvaří také podivné existence. 

Představují modely vizí, na které se pak práší, ať už je někdo uskutečnil, nebo ne. Výsledky 

jednorázové hry na stavění modelu letadla s kterým už si pak nehrajeme a zase se na něj práší dokud 

se nerozhodneme jeho bytí ukončit, protože třeba vybledl, nebo je sběratelsky bezcenný. Kartonová 

kopie 1 : 1 měla představovat něco jako neužitečnost na druhou. Přenos se primárně uplatňůje na 

poli tvarů a hmot, což je záležitost spíše estetická. Další rovinou je přenos významu, tedy přenos celé 

,,neužitečné situace“, kterou podtrhuje výběr materiálu. Pokud může původní část karoserie ještě 

někdy plnit svou funkci, tak ta kartovová si ji už ve své podstatě upírá. Posledním stěžejním bodem 

bude finální instalace obou objektů v prostoru galerie Off Formát, která stmelí veškeré fyzické roviny 

přenosu forem s rovinami mentálními. 

        Pro komlexní dojem jsem se rozhodla doplnit objekty o 3D vizualizaci původní karoserie 

v podobě velmi jednoduchého videa, které má simulovat přenos fyzického objektu do formy dat. 

Model je ve virtuáním prostředí 3D programumu vyhotovn z jakési univerzální hmoty bez přídané 

textury. Celková koncepce videa jde spíše proti běžné praxi v 3D modelování. Zároveň z postupu 

takovéto práce vytahuji to podstatné, což paradoxě není běžně určeno pro oči uživatelů (viz. 

Technické parametry). 

             

Technické parametry. 

         Součástí zamýšlené instalace je tedy původní přední část karoserie Tatry 613, která je vyrobena 

z ocelového plechu. Plech je natřen základním nátěrem a původním lakem, na kterém se odráží 

všechny stopy poškození i koroze a na kterém je ponechána souvislá vrstva prachu a bláta z dob, kdy 

byla karoserie pojízdným vozem. Postavena je poměrně netypicky na výšku, jakoby předními světly 

vzhůru. Rozměry jsou cca 180 x 165 x 70 cm.  



         Papírový model této karoserie odpovídá měřítku 1:1 rozměry jsou tedy stejné. Podstatný rozdíl 

je v materiálu, kterým je knihařská lepenka. Jednotlivé díly jsou lepeny dohromady lepidlem na papír 

a také montážní lepící pěnou, která objekt zpevní zevnitř, takže by měl být i poměrně stabilní. 

Zjedodušení tvarů jednotlivých dílů se odvíjí od toho, co nám modelářská práce dovolí. Jako nově 

vytvořený se dále liší v tom, že na sobě nenese takřka žádné stopy času.  

          Pro vizualizace opisovaného objektu ve 3D programu slouží medium videa. Objekt jsem si 

nechala naskenovat do 3D prostoru, ve kterém byl následně domodelován, nasvícen, i natočen. 

Povrch modelu není pokryt stopou fotografie, ani nijak jinak neposouván k reálnému zobrazení. 

Hmota odpovídá jakémusi univerzálnímu virtuálnímu materialů a stejný dojem by měl vyvolávat i 

prostor okolo objektu, nebo spíše jeho absence. Ve skutečnosti se však samozřejmně nejedná ani o 

hmotu, ani o prostor. Jedná se v pravém slova smyslu o čísla. Je třeba si uvědomit, že vnímaní skrze 

lidské oko a mozek je v tomto prostoru zcela nepodstatné. Jde mi vlastně o něco, o co v 3D modelaci 

nejde - zcela přiznat prostředí 3D reality počítače dnešní doby, čemuž výsledný universálně působící 

materiál odpovídá. Z 3D programu je pak vygenerovánz obrayz pro konečné sestavení velmi 

jednoduchého a v zásadě nudného videa (H264 video), na kterém se ve smyčce model karoserie T613 

otačí dokola kolem své osy.  

 

Závěr a zhodnocení.  

       Co povyšuje jeden objekt nad jiný, nebo umění nad každodennost?  

       V průběhu psaní tohoto textu jsem se některých souvislostí se současným uměním dotkla, ráda 

bych ale kontext tohoto díla nějak shrnula. Nejlépe začít od počátku, který představuje moje 

dosavadní zkušenost s objekty. Od roku 2013 jsem se věnovala mapování následnému simulování 

určitých procesu, které můžeme ve vztahu věcí k věcem vypozorovat. Například na základě principu 

nekonečného navršování vnikla instalace Nekonečné sloupy (2013). V takovémto zacházení 

s předměty mě vždy inspiroval britský sochař Tony Cragg, nebo americký umělec Arman. Jejich práce 

povětšinou souvisí se seskupováním věcí podle nějakého klíče. U Cragga se jedná třeba o dělení podle 

materiálu nebo barvy. U Armana se často jedná o kompozici z nějakého množství exemplářů jednoho 

předmětu. Může to působit kriticky, futuristicky i nostalgicky, pro mě je však jejich práce především 

odrazem nějaké fascinace. Je to fascinace určitými předměty, kterou máme společnou a která se 

nepochybně odrazila i v původním nápadu na realizaci mé diplomové práce.  

       Nápad spočíval v představě monumentálního objektu. Lépe řečeno spočíval v představě 

tematizování takového objektu na poli současného českého umění. Z počátku to ovšem bylo spíše 

tušení, že se jedná o to pravé téma. Za adekvátní ověření jsem považovala výstavu v pražské galerii 

Kvalitář s názvem Návrat objektu a Neklid věcí (září 2015). Jejím autorem byl Václav Jánoščík, který 

zároveň s výstavou uvedl také sborník s názvem Objekt. Výstava i kniha se v podstatě zabývaly 

myšlenkovým proudem objektově orientované ontologie. Ontologie je filozofické myšlení, pátrající 

po smyslu bytí, skrze nejzákladnější otázky, které se bytí týkají, např. co je hmota? Objektově 

orientovaná ontologie se neobrací k objektu jako takovému, ale k určitému fenoménu dnešní doby. 

Zabývá se objekty, jejich původem je virtuální realita, její estetika, její sociální prostředí. Jak jsem 

vyrozuměla, zabývá se také zacházením s informacemi a daty. Takové přemýšlení nad věcmi je mi 

sympatické, i když střed mého zájmu o objekt se nachází víc ve fyzickém světě.  



       Fyzický svět si představuji jako svět těla, krajiny a objektu neodděleného od jejich vědomí. Jejich 

vzájemné nazírání a výsledné svědectví by mělo být nezaměnitelné. Fyzický svět je svět trashe, 

opuštěných lidí a věcí. Tahle stránka mojí diplomové práce je trochu sentimentálně nostalgická i 

trochu moralistně kritická. Tady bych znovu zmínila výstavu Václava Jiráska Svět podle Ironyma Koola, 

kterou jsem se pokusila výše vystihnout především v souvislosti s vraky aut - další bod, v kterém jsem 

nabyla dojmu, že se ubírám správným směrem. 

        Ráda bych také zmínila Petru Herotovou, která pracuje s určitou civilností a odkazy na svého 

otce. Dále Alici Nikitinovou nebo malířku Miu Olise a její chatrče a lodě. Inspiruje mě také řada jiných 

umělců. V práci s karoserií auta mě inspiroval např. americký malíř, fotograf a sochař Richard Prince a 

jeho Car Hoods (cca od r. 1989 po současnost). Vytváří objekty z celých aut nebo i z jejich částí. 

Maluje kapoty, někdy celá auta pokrývá obrovskými fotografiemi, nebo karoserie nechá stát 

v prostoru částečně zalité v betonovém kvádru. Ve finále to působí minimalisticky, myslím takový ten 

,,devadesátkový minimalismus“, taková ta ,,čistá“ špinavá práce. Auta tematizuje spíše jako fetiš. 

Vyčpělé sny tehdejších amerických puberťáku. Další věc, která je na něm zajímavá, je práce 

s fotografií, nebo přesněji re-fotografii. Přefotografováním již existující fotografie bez jakékoli vazby 

na tu původní podle něj vniká zcela nová paměť, zcela nový originál.  

       Nutí mě to zamyslet se nad mojí vizí výsledného díla diplomového projektu. Objekt a jeho kopie 

z kartonu a video, co objekt představuje ve formě dat. Myslím, že jsem dostatečně popsala, proč jsou 

všechny tři věci součástí celku. Je tu ale nepatrné napětí mezi tím, co bylo záměrem, a mezi 

výsledným vyzněním instalace. Myšlení skrze tvoření musí být trochu pružné, takže nepovažuji za 

chybu, že vnikla jistá podobnost s již existujícím dílem.  Je však třeba vědomě zacházet se vším, co se 

na výsledné dílo v průběhu práce nabalí. Instalace vyhlíží jako jakási současná interpretace díla Jedna 

a tři židle (1965) od Josepha Kosutha, což je známé konceptuální dílo, vykládané jako parafráze 

Platonova konceptu forem. To je docela vtipná souvislost, formálně by se to týkalo především 

karoserie a její 3D projekce. Ale není tomu tak, už jen proto, že kartonový model by z tohoto hlediska 

nedával žádný smysl. Změna materiálu není v pravém slova smyslu změna formy. 

         V mé práci se především jedná o zmnožení nějaké situace a já bych měla na závěr shrnout, proč 

to vlastně dělám. Proč tu kopii tak pracně vyrábím. Jedná se o dva body. Prvním je představa, že 

zmnožím neužitečnou situaci poměrně neužitečným počinem. Druhým je to, že je to počínání v rámci 

současného umění, které není neužitečné, i když je tak s díly současného umění někdy zacházeno. 

Užitečnost uměleckých děl nespočívá v jejich fyzické existenci, ale v tom, co zprostředkovávají - 

myšlenky, vize, zkušenosti či emoce, zkrátka umění. Právě toto je onen střed zájmů, v kterém se moje 

osobní motivace spojují s těmi uměleckými. Mým záměrem je vytvořit určité napětí mezi, ve fyzické 

podobě neužitečnými věcmi a filozoficky hodnotným uměním. Nepatrné napětí, které čiší ze zdánlivě 

zbytečného a zbytečně složitého počínání. Napětí, které čiší z neživých objektů a jehož 

prostřednictvím se nám ozývají. Nepředstírám, že bych tím celý problém nějak zásadně řešila, jedna 

se spíš o vizualizaci toho, jak takou situaci osobně vnímám. O nějakou moji osobní vizi toho napětí 

mezi konkrétními objekty a současným uměním.  

       

       Drahomíra Maloušková                                                                                       V Brně, 20. 4. 2016 

 



      

 

   


