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OHLEDÁNÍ TERÉNU A DALŠÍ DROBNÁ ZJIŠTĚNÍ

Obrázky vznikaly postupně během skoro patnácti let. Některé už dávno nemám. 
 Kromě ilustrací doprovázejí text fotografie skleněných rytin na přejímaném skle - litofánií.
Přejímané sklo je vyráběno starou technologií jako tzv.„katedrální sklo“ (v Evropě jsou dvě sklárny pro 
potřeby evropských katedrál). 
 Toto sklo se fouká do velkých válcových forem. Pokud má mít více barevných vrstev, nabírá se 
další barevné sklo na základ stejně jako u jiných vícevrstvých, tedy „přejímaných“ skleněných výrobků. 
Po nafouknutí se válec z obou stran ořízne. Rozřízne se i podélně, rozbalí se v peci a nechá lehnout.
 Tenkou vrstvičku barevného skla, silnou asi jeden milimetr potom prorývám pomocí malých ko-
leček na ryteckém stroji. Rytiny jsou vsazeny do kovových rámečků se stojánky. Toto složité rámování 
provádí můj muž Antonín Votruba.

Ach ta láska!
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Věčné téma 
 Hledám malé pravidelnosti, 
opakující se zákonitosti v lidském cho-
vání. Snažím se je co nejjednodušeji 
výtvarně zachytit. Vypíchnout podstat-
né a zdůraznit typické. Je jich mnoho. 
Mnoho z nich v nějakém směru souvi-
sí s láskou. Začneme mužsko-ženskou 
přitažlivostí. Asymetrická polarita, jak 
jsem to nazvala, je tu hned třikrát. Na-
dchlo mne, že mohu udělat kompozice, 
které jsou zároveň figurální i abstrakt-
ní. Jsou tu dva trojúhelníky nebo dvě 
polokoule, které se přitahují, mezi nimi 
magnetismus.
 Obr. 1  Tanec namlouvání. Muži 
tančí jinak nežli ženy – spíš si vymezují 
prostor – trčí do stran. Ženy se svíjejí 
v ladných křivkách. I samotné mužné 
tvary jsou hranatější a ženské oblejší. 
V psychologických testech se oblé křiv-
ky přiřazují ženám a hranaté mužům. A 
abych nezapomněla na detail: povšim-
něte si ptáků, kteří zde létají.
 Obr. 2 Velké bubnování k akci. 
Tady se nám už ptáci přestěhovali.
 Obr. 3 Zástup různých mužských 
a ženských možností – úloh v různých 
etapách života. Jde o oplodnění, o po-
kračování rodu. Vajíčko jako Sluníčko 
nového života i jako svatozář Madony. 
Na tenhle nápad jsem obzvláště pyšná, 
neznám nikoho, kdo by se o to pokusil.

obr. 1, 2 a 3 litofanie (rytiny na přejímaném skle) sklo je v kovovém 
rámečku s nožičkami. Rozměry objektů uvádím včetně kovů.
Asymetrická polarita I., - 47 x 37 x 12,5 cm  2000
Asymetrická polarita II., 52 x 39 x 11,5 a Asymetrická polarita III.
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 Zato další námět je profláknutý, táhne se to už 
od starověku. Paridův soud je první známá soutěž krásy, 
ovšem na božské úrovni. Jako každá jiná soutěž krásy je 
to v podstatě bitva, proto je to na červené. Zeus zde ne-
chal rozhodnutí na chudáku Paridovi. Krásné byly všech-
ny, ale šlo i o to, co mu nabídly? 
 Héra říká: „A pamatuj si, že když určíš za nejkrás-
nější mě, učiním tě pánem celé Asie, a nejbohatším ze 
všech lidí.“ 
 Pallas Athéna mu domlouvá: „Poslechni, Paride, 
máš-li dost zdravého rozumu, abys mi to jablko dal, uči-
ním tě vítězem ve všech bitvách a nejhezčím a nejmou-
dřejším mužem ze všech.“
 Afrodita mu slíbila nejkrásnější ženu světa. Vlast-
ně se dá tvrdit, že si vybral to, co vypadalo jako nejmírumi-
lovnější, ovšem věděl, že je vdaná a za koho! A byla z toho 
trojská válka.
 Tolik tedy o nástrahách božských. Soutěže krásy a 
unášení vdaných žen se dějí dodnes.
 Nástrahy přírody jsou také zaznamenání hodné: 
Zamilovanost je stav podobný zdrogování, kdy se do krve 
vyplaví silný koktail hormonů. Trvá půl až dva roky. 

 Raná fáze na-
mlouvání aneb se-
xuální loudil. Je jako 
anděl a ďábel záro-
veň. Jde mu nejvíc 
o to, technicky si vy-
zkoušet, jak ten sex 
vlastně funguje. Čas-
to není ani zamilova-
ný a zkouší to, kde to 
jde. Dívky se sice tvá-
ří pasivně, ale udělají 
všechno proto, aby 
upoutaly pozornost. 
Zamilovávají se šíle-
ně a věneček se nám 
povážlivě naklání.

obr. 4 Soutěž krásy - Pari-
dův soud, 39 x 23 x 8 cm
rytina na přejímaném 
skle tedy litofanie 2006

obr. 5 Namlouvání, lito-
fanie 32 x 21 x 8,5 cm 
2003
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 Někdy  to vypadá jako na obr. č.7– v té temnotě 
čeká hrozivý lev!  
 Jsou i náhradní cíle, třeba postavení – musíš tu 
židli obsadit, to místo získat! Obr. č. 8
 Obr. 9 Jsou na místě i melancholická zasnění. 
Noc a hvězdná obloha se pro to nejlépe hodí.
 
 obr. 10 Namlouvací hrátky vypadají různě: 
Vlk a zajíc - lovec a kořist, dva ptáci v namlouvacím tan-
ci. A láska platonická, která je příliš zbožněním, než aby 
mohla být naplněna.

 obr. 6 Král je instituce a královna se nám tro-
chu nudí. Šašek se raději věnuje královnině koni. 
Pokud se nemýlím, tak sexuální apetit mužů vrcholí 
těsně před dvacítkou, zatímco u žen dosahuje vrcholu 
okolo třicítky. Od přírody je to poněkud nefér!

obr. 7 Šašek, 39,5 x 33,5 x 10 cm litofanie 1998 

obr. 8 Musíš! 37,5 x 30 x 12,5 cm 
litofanie 1997

obr. 9 Noc, 34 x 25 x 8,5 cm litofanie 2003

obr. 6 Král, 41 x 29 x 12 cm, litofanie 1997
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obr. 11 Egyptská noc, 
64,5 x 41 x 12 cm
litofanie 2001

obr. 10 Symbolické zobraze-
ní ženy zavěšené za pohlaví v 
temnotách.
Grafický list „Na hrazdě“ (mez-
zotinta a suchá jehla),
35,3 x 23,5 cm

obr. 10 Namlouvací hrátky,
35 x 20 x 11,5 cm
litofanie 1996

 Egyptská noc za-
chycuje čekání na milen-
ce inspirované Zrzavého 
Kleopatrou a přece tak 
jiné. 
 Nabízí se otázka: 
Bylo to před pěti tisíci lety 
nebo dnes?
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obr. 6, 7 Akvarely „Oheň „a“ Voda“- formálními prostřed-
ky, pomocí elementů lze navodit prožitkovou zkušenost 
fází tvůrčího procesu.

obr. 12 Tanec, 38,5 x 19 x 7 cm, litofanie 2002

obr. 13 Karneval, 41,5 x 56 x 12 cm, litofanie 1997

obr. 14 detail Karnevalu



1.	 9

 Když se nám to dobře vyvíjí, tak celý svět rozkvete. V dílech klasiků se často objevují nahé 
ženy a oblečení muži. Máme emancipaci, tak jsem si dovolila to otočit.
 Život je velký karneval, kde maska skrývá pravou podstatu. Někdy to vypadá, jako by ženy 
a muži byli jiné živočišné druhy. 
 Obr. 15 Vyvrcholení - Extáze. Růžové sklo je barvené zlatem - „zlatý rubín“, pod ním je opál, 
to prorytí , které kolem nich rozsvěcuje hvězdičky rozhodně není samoúčelné.

obr. 15 Extáze, 38,5 x 27 x 10 cm, litofanie 2002
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obr. 16 Karneval života, litofanie 2006

 Karneval života v jiné podobě – je třeba 
si včas užít. V životě je vše konfrontováno s jeho 
konečností. 
 Dole je pomluva, ta je nesmrtelná. Tahle 
příšera je inspirovaná představou z řecké myto-
logie, má tisíce zlých očí a tisíce zlých jazyků. K 
těm jazyků jsem ještě stihla udělat i hady.

 Na jedné straně zamilovanost, na druhé 
straně pravá láska. Z neurologie víme, jak se 
liší. Zamilovanost je stavem euforie vyvolané 
aktivací všech možných hormonů, je stavem, 
kdy se rozzáří na omezený čas celý člověk. Slo-
vo láska v češtině pokrývá obě možnosti. Ve 
španělštině se odlišuje, jsou na to dvě slova - 
amore a cariňo. Podstata trvalé, „pravé“ lásky 
vychází ze síly důvěrné blízkosti rodinných vzta-
hů. Jejím cílem je stmelit rodinu schopnou za-
jistit pokračování rodu. Základem je tu mateř-
ská láska. A k ní obrázek Náruč. 

obr. 17 Pomluva, 35 x 36,5 x 8,5 cm litofanie 2003



1.	 11

obr. 19 Náruč, 41,5 x 45 x 8 cm, litof-
anie 2001

obr. 18 Pohoda, 25,7 x 23,5 cm, vitro-
grafie, tedy tisk ze skla

 V těhotenství se uvolňuje 
ve větší míře „hormon mazlení“ – 
oxytocin. Vlastně ho mají všichni, 
jen těhotné ho mají nejvíc. Matka 
a dítě vzájemně podněcují jeho 
uvolňování a rozvíjejí vztahy. Ta-
hle láska se získává rozdáváním, 
je spojena s tělesným pocitem – 
musíme se naladit na její notu. 
Hřeje u srdce. Příroda tu našla 
geniální způsob, který je těžké 
obejít. Nedostatek mateřské lás-
ky je těžký společenský problém. 
Dluh se táhne přes řady generací. 
Lidstvo si stihlo ubližovat až až. S 
tím se ve škole denně potýkáme. 
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Vsuvka pro pedagogy: 
 
Na obrázku „V trní“, se mi podařilo propojit vnější s vnitřním. Jizvy různých ublížení a vin jsou jako 
trny v člověku. Trny, které na něj zevnitř útočí a on neustále bojuje, reaguje na vše, co uvnitř něj ro-
zeznívá tyto bolavé trny. Také se říká, že potrefená husa se ozve. Stačí pohovořit na bolavé téma a 
už se nám ve třídě ozývají. Jak se ozve, záleží na postoji potrefeného, zachová podle toho, kolik má 
odvahy. Může zaútočit přímo, či ze zálohy, může i utéct, ale protože si svůj problém nese s sebou, 
všude ho to dohoní. Trápí se, nemůže se soustředit. Pocity viny, ohrožení a nedostatek mateřské 
lásky umožňují snadnější ovládání lidí. Nejspíš nikdy nebude zájem prohlédnout tyto jednoduché 
zákonitosti.
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 Lidé, kteří neumějí navazovat 
vztahy, jsou jakoby bezrucí. Ne nadarmo 
se oxytocinu říká hormon mazlení. Mís-
to navazování vztahů často raději hledí 
do nebes, aby se ohřáli alespoň paprsky 
vzdálených sluncí. 
 Další možnost. Deprese. Ještě lep-
ší by bylo tu postavičku zachytit, jak se 
sama zavírá do popelnice, zatímco venku 
je krásně. Přitom křičí: “Nikdo mne nemá 
rád, nechte mne být, svět je hnusný.“
 Bubáci a hnusy se zobrazují snad-
něji. Jsou věrohodnější, protože je zná 
každý. V umění se v posledních letech na 
lásku a krásu nevěří, prý proto, že utopic-
ké ideje moderny selhaly a přišla postmo-
derna se svou skepsí. Láska je naladění 
stejně jako deprese, je stejně reálná či 
iluzorní. Dává důvěru v Život, ale pozor!
 Hrozí nebezpečí zneužití! Je to lá-

obr. 22 Deprese, 50 x 33,3 x 10 cm litofanie 
2000

obr. 20 V trní, 47,5 x 30 x 9 cm litofanie 2003

obr. 21 Čekání na lásku 
34 x 28 x 8,5 cm
litofanie 2003
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obr. 23 Splynutí, 24 x 19,5 cm, vitrografie, tedy tisk ze skla. 

kavá návnada,  na kterou se dobře chytá ko-
řist! 
 K lásce patří i splynutí s přírodou. Když 
vás zrovna nežere, tak si můžete užít její krás-
né stránky. Další téma Růžové ráno mluví 
samo za sebe. 
 Příroda je naše Rajská zahrada a po-
třebuje naši lásku. Už nás žere jen málokde, 
lidé našli způsob, jak jí přistřihnout drápky. 
 Jen abychom to nepřehnali!

obr. 25 Růžové ráno, 23 x 37 cm,  litofanie 2003  

obr. 24 S přítelem, 25 x 33 x 8,5 cm, litofanie 2003 
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obr. 26 Rajská zahrada, 53,5 x 54 x 12 cm litofanie 
2008

 I zvíře patří do rodiny. A my patříme do pří-
rody. Jako malá jsem si představovala les plný 
zvířat. 
 A nakonec přidám i báseň. Takhle pro-
mlouvá sen o tajemství života – je to téměř šíle-
né - je to erotická báseň o vztahu krové tektoniky 
a evoluce. Z geologie víme, že zemské kry plavou 
na magmatu, pohyb ker doprovází vulkanická 
činnost. Život vznikl v hlubinách oceánu právě 
díky podmořským sopkám. Je jako hora, která se 
tyčí nad vším, roste a trvá, nemá protivníka. Tato 
zkušenost Života je v nás zapsaná!  Ne v obsahu 
naší mysli, ale v naší tělesné formě! Kdyby to s 
lidstvem nedopadlo, tak je určitý předpoklad, že 
to Život bude zkoušet znova. Tuto větu je třeba 
brát jako útěchu, ne vyhrůžku!
 Láska lidi zajímá, dá se tedy říci, že je to 
obchodně vhodné téma. Nemá cenu si zastírat, 
že by tomu bylo jinak právě u mne. Ale když se 
to dělá poctivě, tak umění zafunguje jako nástroj 
k poznávání světa. Jak jste viděli, jsem cvok, co 
dělá volné umění opravdu svobodně, plním si tím 
svůj sen rozpoznat, jak funguje tento svět. Proto 
mohu své obrázky řadit do doplňujících se celků. 

obr. 27 Tajuplný les, 44 x 30 x 8 cm, litofanie 1999
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obr. 28 Bojovník, 74,7 x 47,4 x 16 cm,  litofanie 2002  

SEN
Bezčasí snu, jak hlubina vod, 

 proudy představ zmámené plodivou vášní 
víří, jak  zlatý déšť tančící

  v rytmech paměti těl,
v krajinách útrob,

kde se v dáli
na obzoru

tyčí
a

pne
bojovník,

Je podmořskou sopkou ztopořenou krví magmatu
dere se, chrlí a proniká do lůna oceánu

v sladké lačnosti zdvihů a propadání
trvá Veliká jednota Živého našeho.
 Bytí v souzvuku a souzvuk v bití.

Rytmus srdcí a srdce v rytmu.
Oheň v nás, voda v nás,

to paměť zárodků 
prosakuje 

do snů.
Sen
ví

že smrt,
návrat prachu v prach,

je jen drolení, opadávání staré kůže.
Nic nepřijde na zmar, vše bude znovu použito.

Žádná moc není schopná zastavit sílu tvoření tvořivého.
Dobro i zlo hrají ve stejném kuse oba tkají jednu složitou skladbu.
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