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Michaela se stala zcela pohlcenou svým zvoleným tématem – Ebru. Doslovně. Její volba 
představovala výzvu na několika úrovních; od technických schopností a řemesla až po kulturní 
význam a interpretace. Její počáteční koncept s použitím fotografie, založený na gestické 
obrazové kresbě, nakonec opustila, aby se mohla soustředit na skutečnou povahu techniky 
samotné a zkoumání hranic, nebo konkrétněji – rozsah hranic. Papír, dřevo, plast, guma, látka, 
video, pokožka. Finální instalace Michaely je výsledkem měsíců jednání, mnoha pokusů a četných 
chyb. Ebru může být také „povýšeno“ na knižní zarážky (součást obalu knihy) alba amirocum, 
nebo „sníženo“ na umělecké a řemeslné techniky. Michaela prozkoumala Ebru skrze svoji vlastní 
práci. Významné množství riskování, které bylo provedeno, vedlo k přirozenému spolehnutí se na 
své osvědčené performativní metody. Při tom Michaela definovala a ověřovala svůj umělecký 
proces a praxi. Tím vzrušujícím, co nalézám v její nové práci, je rozsah koncepčního a 
abstraktního myšlení, které bylo potřeba využít při tvorbě. A výzvy, které samo médium prezentuje, 
jsou zakotveny v historické a kulturní tradici. Realizace Michaely využívají osvětlení a odrazu a 
přitom jsou věrné podstatě samotného média. Na druhou stranu – její rozšířené techniky 
zdůrazňují podstatu a charakteristiky Ebru, což pro ni bylo prvotní. Pomíjivé barvy abstrakce, otisky 
nestálosti. V průběhu práce přišel okamžik konfrontace, kdy bylo jasné, že držet se původního 
plánu spolupráce již nebude možné. To přivedlo Michaelu k bodu strategického rozhodování o 
umění a reflexi Ebru – co může její umění znamenat v komunitě umělců věnujících se tradici. 
Přestože práce Michaely má jistý obal designu, tak se noří do hloubky barev, pohybu a organické 
struktury. Zahrnuje médium ve své celistvosti.

Michaela has become completely consumed by her chosen theme Ebru. Literally. Her choice represented a challenge on  
numerous levels; from technical ability and craft through cultural signifigance and interpretation. Her initial concept of  
using photographs based on gesteral figurative drawings was eventually abandoned to focus on the actual nature of the  
technique itself and the exploration of its boundaries, or more specifically the extention of its boundaries. Paper, wood,  
plastic, rubber, fabric, video, skin. Michaela's final installation and performance is the result of months of deliberations,  
numerous trials and numerous errors. Ebru can be as elevated as the bookends of album amicorum or as depriciated as  
an arts and craft technique. Through her work Michaela has examined and scrutinized Ebru. The significant amount of  
risk taking that was undertaken led to a natural process of reliance on her own authenticated performative methods. In  
doing so, she has defined and verified her artistic process and practice. What I find exciting in this new work is the scope  
of conceptual and abstract thought which needed to be engaged in its creation, and the challenges that the medium itself  
presented being anchored in an historic and cultural tradition. Michaela's realizations make use of illumination and  
reflection and in doing so are faithful to the essence of the medium itself. On the other hand, her extended techniques  
emphasize the characteristics of Ebru that attracted her to it in the first place, ephemeral color abstraction, an imprint of  
impermanence. In the course of her work there was a moment of confrontation when it became evident that the initial  
plan to work collaboratively would no longer be feasible. This brought Michaela to a point of strategic decision making  
and a point of reflection on the art of Ebru and what her work could mean to the community of artists dedicated to its  
tradition. Although Michaela's work has a certain veneer of design, it delves into the depth of colour, motion, and organic  
structure that the medium encompasses in its essence. 

Otázka:

Jak byste popsala vztah mezi Zentai and Ebru? 
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