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„Nic není stálé, vyjma změny.“  
 

Herakleitos z Efesu  
 
 

Pro tvorbu Kristýny Šarochové je od počátku určující její bytostný vztah k přírodě – 
především k vysokohorské krajině Jeseníků a pohoří Králického Sněžníků –, která ji inspiruje 
a skrze níž, jak uvádí, v rámci své tvorby přemýšlí. To, co ji zjevně na přírodě fascinuje, je 
ustavičná proměna, tok a proces změn, její neustálé rození a vrstvení, odhalování a skrývání, 
mizení, pomíjení a zanikání … Příroda ji oslovuje svou materiálností, strukturálností a 
především svou živelností a svým tajemstvím. Je pro ni, jak sama uvádí, symbolem životní 
cesty, vlastní pouti, kdy při pohybu krajinou může zažívat samotu a ve stejné chvíli propojení 
a ztotožnění se vším. Domnívám se, že právě tento moment je pro její tvorbu klíčový: 
překlenutí distance mezi sebou a krajinou, mezi vnitřním a vnějším, schopnost důvěrného 
prožívání a jakoby vplývání do širších procesů a proměn přírody, respektive do obsáhlejšího 
celku. Kristýna vnímá krajinu jako živou bytost, kterou objevuje a s níž se důvěrně 
seznamuje.  

V jejich dřívějších imaginativních malovaných obrazech přírodních námětů, s iluzivně 
zobrazenými motivy interiéru lesa, stromů a keřů, hor, kamenů, pozůstatků zvířat a různých 
dalších přírodních struktur, je často vše zachyceno v barevném poetickém obrazovém 
prostoru jakoby v letu – v živelném splývání a plynutí, které připomene vítr či vodu. Vše zde 
vibruje, proudí a míjí, vše jakoby odlétá a jedinou skutečností je právě tato ustavičná 
proměna. Autorka tuto prchavost, tekutost, živelnost i procesuálnost ve svých obrazech 
vyjadřuje vesměs gestickým malířským rukopisem, který může vzdáleně upomenout na akční 
abstraktní malbu 60. let (Hans Hartung). 

Výše uvedený Kristýnin přístup zásadním způsobem akcentuje v její tvorbě 
proměnlivost a procesuálnost jako její rozpoznávací znak. Nic u ní není stálé, neulpívá na 
žádné umělecké formě či stylu, na dovršenosti díla, vše je u ní stále otevřeno možným 
nečekaným novým objevům a proměnám a každý den a každou chvíli se její projev a výtvarná 
koncepce mohou změnit. I když jsem byl před několika dny seznámen s podobou Kristýniny 
bakalářské práce, je mi jasné, že do termínu její obhajoby se nejspíš změní, že se posune do 
nové polohy, kterou dopředu nelze odhadnout; respektive, že k ní přibude něco nového, o čem 
dosud nevím. Taková situace mě jakožto interpreta a oponenta její bakalářky staví do 
specifické a poněkud nejisté pozice a spíš než k hodnocení výsledného definitivního díla mě 
přivádí ke snaze postihnout způsob autorčina výtvarného myšlení a tvůrčího typu. 
 V minulém školním roce dospěla Kristýna Šarochová k novému typu materiálových   
procesuálních prací (obrazů, kreseb a grafik), které vytváří pro určitý interiérový prostor 
(ateliér, galerii) a jež mají často podobu rozměrných a různým způsobem strukturovaných 
instalací. Od iluzivního zobrazování krajiny, přírodní námětů a procesů, se v těchto dílech 
posunula k bezprostřednímu zkoumání analogických materiálových procesů v umění skrze 
své vlastní tělo. V rámci tohoto přístupu se v interakci hmoty, času, konkrétního prostoru a 
vlastního těla a ve stálém paměťovém napojení na univerzum velké krajiny, jak Kristýna říká, 



„krajina se transformuje přes umělce v umělecké dílo.“  V jistém smyslu se tak autorka 
v tomto tvůrčím procesu sama stává krajinou. Tento svůj pocit připomíná výrokem 
portugalského básníka Fernanda Pessoy, který si zvolila jako název své bakalářské 
práce:„Věčně procházíme sami sebou a není jiné krajiny, nežli ta, jíž jsme.“  

Jednu z forem těchto nových procesuálních prací představila Kristýna v tomto roce na 
své výstavě v prostoru Nadveřegalerie v Brně. Skrze v prostoru zavěšenou matrici (jemné 
plátno) v ní po dobu konání výstavy prosévala grafitový prach, který si přinesla z krajiny 
Jeseníků, jenž vytvořil dole na papíře výsledný difúzní strukturální obraz-otisk. Tento obraz, 
evokující strukturu krajiny, nazývá autorka „podstatou“ či „duchovním poselstvím“ takto 
vzniklého díla. Podobně se snažila pomocí lepidel a pigmentů o procesuální umělé vytvoření 
přírodních struktur bez doteku lidské ruky. Složitost tohoto jejího hledání dokládá rovněž 
proces malby velkého obrazu přímo na stěně školního ateliéru. Jeho výsledkem se nakonec 
nestala malba, ale negativní reliéf „krajiny“ v podobě sloupnuté omítky, kterou objevila po 
strhnutí všech vrstev malby, jež v průběhu tvůrčího procesu na stěnu postupně navršila, což ji 
zároveň umožnilo tyto vrstvy odhalit.      
 Podobně složitě a nečekaně se vyvíjí a bude nepochybně dál vyvíjet i autorčina 
současná bakalářská práce. Pracuje v ní s malbou na tři velká plátna o rozměrech 8, 10 a 11 m 
na 2,5 m, která vrství a skládá přes sebe. Pracuje se sjednocováním a prosakováním 
jednotlivých vrstev malby, kterou vytváří pomocí grafitu, který spojuje s cementem a dalšími 
pigmenty a pojivy. Pod plátny 8 a 10 m je navíc umístěno 24 m přehnuté plátno, která autorka 
postupně posouvá a zaznamenává na něm proces vzniku díla s tím, jak na něj postupně padá 
cement, barva, písek a voda. Autorka píše, že „skrytý obsah vrstevnatých pláten pro ni 
představuje vlastní niternost, intimní skryté obrazy, které se stávají neodkrytým, neodhaleným 
tušeným obsahem.“ Snaží se tímto způsobem, jak uvádí, evokovat v divákovi podobné napětí, 
které může zažívat při pozorování, zkoumání a objevování krajiny. Uvažuje o různých 
možnostech instalace zmíněných tří těžkých zemních pláten – a/ buďto je vystavit tak, jak 
jsou složené, ale dál ode zdi a spíše volněji zavěšené, aby se do jejich vrstev dalo nahlédnout 
(anebo naopak plátna ještě víc složit); b/ anebo všechna tři plátna zavěsit na celou jejich délku 
rozprostřené a zavěsit je jedno před druhé, aby došlo k jejich, i když ne zcela úplnému, 
odhalení.      
 Tvorbu Kristýny Šarochové lze vnímat v širším kontextu českého umění, zaměřeného 
na krajinu a na zkoumání procesuality výtvarné práce; v této souvislosti lze zmínit například jí 
v řadě ohledu blízkou tvorbu Miloše Šejna. I když nevím, jak bude bakalářská práce Kristýny 
Šarochové nakonec vypadat a i když nejsem sto odhadnout, kam se může její tvorba ubírat, 
vnímám ji jako projev velkého osobního tvůrčího potenciálu a jako výraz odvážného, jakkoli 
složitého autorčina hledání hlubší obnovy našeho vztahu ke krajině, k zemi. Sdílím názor 
americké básnířky a filosofky Beccy Tarnasové, že chceme-li dnes začít účinně léčit 
ekologickou destrukci, potřebujeme k tomu imaginativní oko a imaginativní jazyk, protože 
jen skrze imaginaci jsme schopni vnímat vztahy. Myslím si, že práce Kristýny Šarochové 
představuje podnětný příspěvek nejen do kontextu současného umění, orientovaného na 
krajinu, ale i do rámce této širší vize imaginální ekologie, kterou dnes potřebujeme rozvinout.   
--- Ve stupnici ECTS hodnotím bakalářskou práci Kristýny Šarochové známkou A - výborně.  
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