
V průběhu svého měsíčního rezidenčního pobytu v Egon Schiele Centru jsem se zaměřila na rozvoj již 

v projektu zmíněného tématu osamocení, kterým se zabývám už několik let. Téma zkoumám 

z různých úhlů pohledů. Osamocení ve smyslu záporného i kladného smyslu toho slova. Osamocení 

menšin, osamocení podpořeno přílišnou odlišností, ale i osamocení potřebné k nalezení vlastní 

individuality. Mým původním záměrem bylo udělat rozhovory s tamními obyvateli Latránu – 

především starším osazenstvem či lidmi na okraji společnosti a z nich následně vytvořit obrazy. 

Původní koncept rozhovoru s místními obyvateli a jeho následné zpracování formou obrazu jsem 

pozměnila po bližším seznámení se s Českým Krumlovem a s jeho okolím. Měsíční pobyt v menším 

městě mi dal příležitost konfrontace mezi malým a velkým městem. Posledních několik let žiji 

v Miláně a život ve velkoměstě mi dává možnost uvědomit si ještě další rozměry osamocení. Odcizení 

člověka krajině a sám sobě a své podstatě. Odcizení jako další forma osamocení. 

Využila jsem tedy nové situace, v níž jsem po dobu měsíce byla prakticky izolována s možností 

koncentrace na práci.  Inspirovalo mě prostředí napojené na řeku a lesy. Krajina zde přesahuje 

člověka a ten se stává jen nepatrným článkem velkého funkčního celku. 

Vytvořila jsem tedy jednotný koncept skládající se z několika děl spojených prvky krajiny – člověkem – 

osaměním – vztahem – pamětí. 

Dvoumetrovou kresbu postav překrytých kmeny stromů. Každý člověk, každý strom sám, přesto žijí v 

jednotném celku napojeni na sebe. Tak jako člověk na společnost, s níž je stále ve vztahu. Kmen 

stromu, do něhož se léty vrývá paměť, hlubší vrstvy překrývají stále nové, zrovna tak jako do lidí. 

Naproti kresbě jsem umístila papírový objekt, stočenou kresbu představující kmen stromu – člověka. 

Ke kresbě uvnitř, k paměti se dostaneme z různých úhlů pohledů, jiných, než když pozorujeme 

běžnou kresbu. 

  



 

 

Součástí konceptu byl následně sloupec šesti malých olejomaleb symbolizující střípky naší paměti, 

která může být zároveň limitem v komunikaci. Ten bych instalačně umístila mezi dvě olejomalby, na 

každé jedna postava ve společném dialogu. Jak v kresbách, tak v malbách pracuji s textem, který 

překrývám. Odkazuji tak stále k člověku a jeho osobní paměti. Nakolik lze člověka číst a nakolik 

zůstává se svým vnitřním světem sám, ačkoliv je vždy součástí celku. Vždy ve vztahu k druhému, ke 

společnosti, k přírodě. 

Ráda bych Egon Schiele Centru poděkovala za možnost soustředěné práce v krásném prostředí 

Českého Krumlova. 



 

 

 



 



 


