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 1. Ochlupený ženský hrudník, latex a chlupy, 28 x 25 cm, 2017 



2. Ochlupený ženský krk, latex a chlupy, 18 x 15 cm, 2017 



 

 3. Ochlupený ženský pupík, latex a chlupy, 22 x 18 cm, 2017 



 

 4. Fotografie latexových částí na těle I. 



5. Fotografie latexových částí na těle II. 

  



 

Poetické ochlupení 

Chlupy, vousy, chloupky, ochlupení, srst, chmýří, husté, řídké, světlé, tmavé, rovné i 

kudrnaté, měkké či pichlavé. Chlupy lidská rasa hubí i oživuje. Jsou pobuřující i 

erotické. Chlupy chrání, skrývají, hřejí, zachytávají, chmatají, filtrují.  

 Ve chlupech se zvuk ztrácí a je tlumenější. Ve chlupech se ztrácí tváře, ústa, těla. 

Chlupy tě mohou docela umlčet. 

Nech se zarůst chlupy, nech je růst na hlavě, v uších, na rukou, prsou, na břiše, na 

nohou, v rozkroku a na nártech a budeš žít v tichu. Schováš se v chlupech, budeš 

v bezpečí a v teple. Ostříhej si vlasy a vyrob si z nich špunty do uší. Ostříhej svého 

psa a upleť si z jeho chlupů svetr. Vytrhej milované osobě chlupy jeden po druhém 

a nalep si je na různé části těla. Sežeň tajně vlasy tvého nepřítele a rozházej si je 

kolem domu – budeš chráněný před zlými silami. Použij libovolné chlupy jakéhokoliv 

člověka a těmito vyháněj ze svého pozemku nadbytečné jezevce, skunky, lišky a 

srnky. A budeš v definitivním tichu. 

Vytvoř z ošklivého krásné, z krásného ošklivé. Představ si jemné škrábání a šustění 

v pořádně hustém ochlupení. Vyvolej ve své mysli obraz zvětšeného pokrouceného 

lesa, v němž stromy tvoří chlupy. Zaposlouchej se do ticha tohoto lesa. Nyní si 

představ veš, která se těmito chlupy mrštně prodírá, a zvyš hluk o mnoho decibelů. 

Rázem si začneš vážit chlupů bez podnájemníků.   

Chlup a chlap, to je obvyklé. Chlup a ženy, to není jen tak. Chlup a žena je kakofonie, 

která ruší ticho zavedených pořádků. V tichosti smaž rozdíly mezi mužem a ženou. 

Chlupatý chlap obstarává chléb. Proč by chléb nemohla obstarat chlupatá žena? 

Zapomeň na ženský holohlavý ideál krásy ze starého Egypta a vrhni se na vytvoření 

nového chundelatého ženského ideálu. Tiše a nenápadně nech ženě narůst vousy 

a z chlupů v nose jí upleť vrkoče. Nech jí roztouženě vyčnívat krásné trsy chlupů 

z výstřihu. Sežeň virus bradavic a z každé si vypěstuj tři dlouhé chloupky. Zavlň 

pupkem s prstencem chlupů a v pubickém ochlupení vystřihuj postupně znamení 

zvěrokruhu. Až dojdeš ke Kozorohovi, rázem pochopíš, že jsi vytvořil novou bytost 

rodu ženského s mužskými znaky. Chlup a žena už nebude kakofonie. Rozbij ticho a 

v nově nastoleném hluku poslouchej vzdálené zvuky starého světa. 



 

Fyzické ochlupení 

Vždy pracuji se sebou a svým okolím, ať už se to týká nápadů nebo použitých 

materiálů. Ráda si hraju s nápodobou kůže, ať už lidské nebo zvířecí. Ráda se za 

zvíře převlékám, maskuju se v přírodě, splývám s davem nebo nechám davem 

pohltit. Je umění na sebe vzít jinou podobu? Je možné se v převleku objevit na ulici 

tak, aby o tom nikdo nevěděl? Zároveň je zajímavé pozorovat okolí skrze masku. 

V mých pracích najdete oblečky z ustřižených dredů, stylizované milence, mé 

namnožené latexové obličeje, lidské hermafrodity… S tím vším pracuju.  

V bakalářské práci jsem však postupovala opačně. Snažila jsem se, aby právě to, co 

obvykle vidět není, viditelné bylo. Chtěla jsem, aby to co je často potlačené a 

s námahou odstraněné mohlo vyjít napovrch a nikdo se za to nemusel stydět. 

Dávám na odiv ženskou krásu a mužskou pýchu v jednom. Vytvořila jsem sérii 

latexových odlitků částí ženského těla, které jsem pokryla chlupy. Ženské tělo a 

mužské chlupy (vousy), vše na jednom místě a dohromady. Nyní už žena nemusí 

dumat nad neoholeným podpažím či chlupatýma nohama. Nabízí se jí možnost 

ponechat si všechny své chlupy, ukázat je a ještě k nim přidat nové.  

Latexovou chlupatou hruď s ženskými chlupatými ňadry, pupík, kolem kterého 

utvářejí kolečka řady chlupů a bradu s rašícími vousy, to vše si nyní může žena vzít 

na sebe a nechat „růst“.  

Je jasné, že zezačátku to bude nezvyk a mnozí budou udiveně koukat. Vše ovšem 

časem přejde a my se budeme chlubit přirozenou ženskou krásou. 


