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Na úvod bych ráda poděkovala Divadelnímu ústavu Institutu umění a Egon Shiele Art Centru za 
velkorysou možnost pobývat v krásném prostředí jižních Čech a sbírání inspirace k tvorbě.

Již od začátku jsem chtěla především zaznamenat jak na mě působí prostředí, ilustrací i objek-
tem komentovat situaci, ve které se ocitnu. První zjevný vjem z města byl přehršel turistických sk-
upin, kteří tvořili řeky ulic a nádrže náměstí. Rozhodla jsem se kreslit jednotlivé, vytržené z masy 
obličeje, které jsem vyráběla jako objekty z masy akrylové barvy. Každý obličej je tak použitelný 
ať už samostatně, nebo v hromadě ostatních. 

Líbilo se mi nejen vytvářet objekty, ale oddělovat základní materiály malby od sebe: plátno, 
barvu, rámy. Tak u obličejů z akrylové masy záměrně chybí podklad, jsou malované na sklo a 
sejmuté, fungují tak jako samostatný objekt. Navíc u techniky, kterou jsem tímto vynalezla je za-
jímavý také postup. Maluje se na plochu skla jakoby odzadu- detaily se malují jako první a přes 
ně přichází další a další vrstvy, které tvoří pozadí. Když se pak malba sejme, díváte se na ni z 
druhé strany, než byla namalována. Tohle technické specifikum vyžadovalo trochu cviku a něko-
lik nepodařených “turistů”, pak jsem ale přišla na to, jak dosáhnout výsledku, který jsem chtěla 
vidět.

Druhým okruhem, který jsem z města cítila, ale artikulovat mi ho pomohli až noví známí z Krum-
lova, byl fakt, že město přitahuje okultismus. Dodnes tam žije určitý počet lidí, kteří shromažďují 
drahé kameny pro jejich léčivou hodnotu a zajímají se o astrologii. Z toho vyšla velkoformátová 
malba Dům okultisty, na kterou navazuje instalace stolu, s namalovanými okultistickými pomůck-
ami. Dohromady tvoří jednu linku a dům z plátna se zhmotňuje v reálném objektu stolu. I v tomhle 
případě držím téma oddělování výtvarných prostředků - malba je na plátně bez rámů a barva 
plátna je využitá jako jedna z barev omezené barevné škály.

Dalším z experimentů bylo pojednání nalezeného kýčovitého obrázku v rámu rokokového rázu. 
Zde jsem také improvizovala s tématem všudepřítomného toku, řeky městem, turistů ulicemi. 
Překřtila jsem obraz na objekt a vymodelovala jsem v něm vlny, které zaplavují “mísu” rámu. Celý 
objekt jsem obarvila na bílo, tak jako se přetírá zašpiněná stěna. V tomto případě jsem tak chtěla  
vynechat barvu.

Čtvrtým objektem je drobná krajinomalba zasazená v nalezené hliníkové desce s otvorem, jako 
stvořeným pro umístění fotografie. Rozhodla jsem se, že využiji opět techniku malování na sklo a 
následného sejmutí objemu malby. Je to tedy akrylová placka, která je průsvitná v místech, kde 
byla použita jasná oranžová. Je to fdalší z experimentů, kam až rozdělování malířského podkla-
du, rámu a barvy může zajít.

Malbu tapiserie jsem zařadila proto, že jsem si na ni chtěla vyzkoušet, jak u malby na sklo pos-
tupovat, je tam použit sprej i akryl, tuto malbu jsem nechala na jejím původním skleněném pod-
kladě. Během pobytu vzniklo spousta dalších pokusů s vystřiháváním a namáčením plátna a 
následnou malbou akvarelem na namočené tvary (Jezera) a další množství pokusů, které byly 
slepými cestami. 

Jsem moc vděčná za čas a prostor na tvorbu, který mi byt laskavě poskytnut. Umožnilo mi to se 
nebát experimentů a směřovat tvorbu od ilustrace k objektu, jak jsem si přála. Děkuji ještě jednou 
za vstřícnost a zázemí této residence.
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