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Markétu bych charakterizoval jako introvertní sochařku, která v ateliéru nebyla vidět 

,ale její sochy byly přítomné místo ní. Modelovat se musela naučit. Její první figura 

nepůsobila moc přesvědčivě, ale hned druhou vytvořenou ve třetím semestru na 

zadání draperie mám stále v mysli a také ji často zařazujeme do ateliérových výstav. 

Vytvořila sochu své mladší sestry. Sedící holčička zašívá nějakého rozpáraného 

plyšového králíka. Realistickou sochu doplnila naturalistickým detailem reálné jehly a 

nitě. Tuto sochu zmiňuji proto, že je nejen zvláštně podmanivá, ale také proto, že 

v sobě má hned dva motivy, které Markéta v následujících letech rozvíjela a 

zpracovávala. Ne přímo, figurou a portrétem se již nikdy během studia nezabývala, 

ale rozpracovala téma králíka jako hračky i téma malých zvířat namačkaných 

z papíru a později přešla k prostorové výšivce.  

Na prostorové výšivce je také postavena její diplomová práce. Pro Markétu je 

typické, že si témata vybírá pomalu a velmi pečlivě a opouští je, až když má pocit, že 

je zcela vyčerpala. Tak tomu bylo se zvířátky. Nejprve se věnovala plyšovým králíkům, 

které vysekala do mramoru. Později připojila další zvířata a k jejich realizaci využila 3D 

technologii. Jednotlivá zvířata modelovala ze zmačkaného papíru a potom je 

skenovala, následně je upravila v počítači tak, aby je bylo možné zvětšit a tisknout. 

Vznikly hravé sošky ze zmačkaného papíru, které působily věrně, ale byly pevné a 

větší, než by toho bylo možné dosáhnout pomocí skutečného papíru. Sošky dotáhla 

k dokonalosti, vyhrála s jednou z nich cenu ve Švýcarsku, a téma ukončila.  

Přešla k šití nebo spíše k prostorové výšivce. Vytvořila si prostorový rám ve tvaru 

krychle v několika rozměrech. Nejmenší krychli potáhla průsvitnou látkou, která nesla 

několik nití protažených skrz krychli. Pomocí těchto nití vynesla malou krychli do 

středu krychle následující velikosti a tak postupně pokračovala dál, až k uzavření 

poslední největší krychle. Výsledný dojem byl působivý, protože kontrastní niť vnikala 

postupně přes různé vyšité vzory do středu stále neprůhlednějšího vnitřního prostoru 

krychle. Ve své bakalářské práci rozpracovala motiv prostorové výšivky ve větším 

měřítku a vytvořila větší zavěšený objekt z několika prošívaných krychlí. Nitě 

procházely postupně skrz všechny krychle celého objektu. Divák dostal možnost do 

objektu vstoupit ale vnitřní prostor krychlí s prostorovou výšivkou mu zůstal uzavřený. 

Na tuto práci navázala i ve své vlastní volné tvorbě a nakonec i ve své diplomové 

práci.  

V diplomové práci našla pro svoji prostorovou výšivku i téma. Bylo pro ni velmi 

důležité nalézt motiv své práce, aby ji mohla vysvětlit ostatním i sobě a v budoucnu 

se opět možná od tohoto motivu osvobodit. Tématem její práce se stal labyrint. Dal 

její cestě prostory uzavřený krychlí směr i plán. Jak píše ve své obhajobě labyrint, 

oproti bludišti konči ve svém středu, bludištěm se prochází, ale labyrint je stavba plná 

slepých zákoutí a cest, ve kterých lze bloudit, ale zároveň jako mraveniště má řád a 

střed. Markéta nás nenechá do svého labyrintu vstoupit, nechává nás pouze tušit, 

kudy vede cesta, ale střed nechává mizet v krychlích stále méně průhledných. Velmi 

oceňuji poetiku nedostupného prostoru, který je stejně fascinující jako pohled do 



staré elektronky plné sloupů držáků stínítek a dalších pro mě neznámých útvarů. 

Vesmír nedostupných prostor je i tím symbolickým labyrintem, který nám Markéta 

představuje ve své práci.  Doufám, že toto téma neopustí a rozšíří v budoucnu i o 

možnost nahlédnutí do těchto svých prostor zevnitř.  

  

 

 

Otázky k rozpravě: Jakou velikost by v ideálním případě pro Labyrint volila? 
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