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Kráska a zvíře

 Známý příběh - Kráska a zvíře. A k tomu jedno z mož-
ných vysvětlení tohoto obrázku: ve snu občas sami proti sobě 
stojíme v několika postavách. Řešíme soupeření našich sou-
částí. Takový výklad umožňuje i sen – pohádka Kráska a zvíře. 
Naše jasná a temná část. Jasná část, ta která se dá obsáhnout 
vědomím a to ostatní instinktivně živočišné s celou svou těles-
nou podstatou. V současné civilizační praxi i v umění, které ji 
representuje, bývá to temné - instinktivní, předváděno jako roz-
drážděné zvíře, obdivované pro svou divokost nebo jako zvíře 
podrobené drezúře rozumu. Někdy dokonce po něm není ani 
vidu ani slechu, zadupáno pod zem pak skrytě škodí. A to je ve-
liká škoda. Když ti dva najdou v sobě zalíbení, stane se totéž, co 
v pohádce. Propojením s vědomím, získá instinktivní část svou 
lidskou podobu. Nechat se ochočit svou živočišnou podstatou, 
porozumět jejím sdělení, žít ve vzájemné lásce! I tak se dá toto 
podobenství číst. Dá se číst nejen ze snů, nejen z podobenství, 
ale i ze zákonitostí umění, z jeho formy i obsahu. Už delší čas 
se tím zabývám a dnes bych vám tu chtěla něco z toho, co jsem 
objevila přiblížit. Umělecká tvorba využívá obě stránky naší osobnosti, vědomí i to ostatní instink-
tivně živočišné. Zde se potkávají. Tedy na jedné straně Rozum a na druhé to ostatní instinktivně ži-
vočišné s celou svou tělesnou podstatou. Oblast umění je prostorem, kde se vzájemně obohacují, 
vedou dialog nebo se přeřvávají a dokonce si mohou porozumět. 

 Umění je hrou s představivostí. V zjednodušené 
formě zaznamenává vnější i vnitřní zákonitosti uspo-
řádávání hmotných i programových struktur. Těmi 
programovými strukturami mohou být vzorce cho-
vání, fyzikální zákonitosti, tělesné rytmy, proporce, 
gramatika jazyků včetně jazyka snů apod. Umění 
reflektuje vnější i vnitřní skutečnosti. Jako z odrazu 
v zrcadle (zatím ještě matného) z něj lze vyčíst mno-
hé ze stavby těchto struktur. Vypadá to šíleně složi-
té, ale ve skutečnosti jsme v tomhle směru velice 
dobře vybaveni. Je to složitě protkaná struktura, ale 
její základní zákonitosti jsou dobře vidět v zjedno-
dušeních, v zkratkách, které umění nabízí. Umí totiž 
zdůraznit zákonité a vypíchnout podstatné. Je to v 
podstatě modelovací program (modelující možnosti 
chaotických struktur – na počítačích se něco podob-
ného ovšem mnohem jednoduššího používá k před-
povídání počasí). Napodobí cokoliv chcete a pohraje 
si s všemožnými vztahy. Vytvořené dílo nemusí být 
banální pravdou, může být nadsázkou, vtipem, pa-
rafrází, absurdní hrátkou a přesto z něj dokážeme 

Obr. 2  Litofanie  „Rozum a Sen“. Zde je Rozum valící jako Sy-
sifos na vrchol nové a nové teorie. Sen leží v základechnašich 
osobností je věrný své pozici. „Zmlkni s těmi absurditami, za-
cpu ti pusu! Já jsem Rozum!“

Obr. 1 Litofanie „Mé živočišné já“ - to 
instinktivní se nedá rozumem úplně 
ovládnout, občas překvapí
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vycítit zákonitosti člověčiny. Naopak, pokud tam z těchto zákonitostí není nic, nebo skoro nic, je 
ploché a nemá s čím v nás rezonovat. 
 Dá se vnášet pomyslné světlo – čili rozum do temnot intuice, rozšířit své vědomé vnímání 
o další a další podstatné zkušenosti programu Život. Vnikat do souvislostí vnitřních rytmů, zákoni-
tostí kompozice, barev a toho všeho dalšího, co je pro uměleckou výchovu tak podstatné. Vlastně 
to všichni znáte. Je to práce s různorodými kvalitami, kvalitami, které nefungují jako černobílé 
buď anebo, ale právě naopak umožňují bohaté „barevné“ vidění světa. Já jsem udělala jen to, že 
jsem si trochu důkladněji prohlédla ono pomyslné zrcadlo - tedy umění, srovnala jsem si podstatné 
podobnosti jeho oborů a abych porozuměla, tak jsem si posvítila věděním z dalších oborů lidské 
činnosti. V této krátké přednášce zkusím velmi jednoduše popsat podstatu toho, co jsem v tom 
kouzelném zrcadle zahlédla. Použiji k tomu další příhodnou metaforu „divadlo svět“. Podívejme se 
tedy na svět jako na divadlo. Základem divadla je příběh, postavy v různých rolích a scéna.

Divadlo svět

Příběh vychází z procesu proměny. Na počátku mne zajímal tvůrčí proces. Začala jsem tím, 
že jsem si udělala jeho mapu. Mnohokrát jsme jím všichni prošli, přesto ho málokdo umí popsat. 
Aby se nám snadněji tvořilo i žilo, je dobré o tom trochu popřemýšlet. Dejme tomu, že chcete na-
malovat obraz, navrhnout vázu nebo třeba si zařídit obchod. Proces tvoření je procesem proměny, 
která vám umožní malinko pozměnit svět nebo sebe sama. 

Plán této hry je mapou tvůrčího procesu. Čtverec hrací plochy je rozdělen do čtyř trojúhel-
níků různých barev, které symbolizují čtyři odlišné části procesu – SNĚNÍ (motivace) – STRACH A 
ÚZKOST (inkubace) – ÚSILÍ A BOJ (realizace) – RADOST (završení). Hrací políčka vedou po spirále 
do středu, kde je cíl. Po jeho dosažení jednotlivé figurky končí. Hráč hraje s týmem čtyř figurek - to 
jsou postavy ve hře. Figurky řeší složitější úkoly, takové, které obvykle rozdělujeme do několika 
kroků. Startovní pole začíná na hraně modrého trojúhelníka.

Hra je zjednodušeným modelem složitého systému, kde se vše vzájemně ovlivňuje. Vizuální 
zobrazení je názorné. Jednoduchost i složitost jsou na hře dobře vidět. Jednoduchost spočívá v 
logických zákonitostech procesu, složitost spočívá v obrovské provázanosti, ve vzájemných ovliv-
ňováních a v nekonečně velkém množství možných průběhů děje.

1/ Snění, inspirace, vyvolání potřeby je první fází. Přichází spontánně nebo je motivová-
na zvenčí. Různé představy, sbírání informací, nevykrystalizované předpoklady čehosi. Je mnoho 
možností, ale která je ta pravá? První část procesu je tedy, motivace. Vytvoření představy, záměru. 
Kdo umí snít ví, že bez uvolnění to nejde.

2/ Nestačí jen pomyslet a už je hotovo. Nevíte jak do toho, jak to udělat co nejlépe, která z 
nabízejících se možností, je ta nejlepší? Druhá fáze je krizí. Vzrůstá napětí, věc není rozhodnutá. 
Stále to není ono. Představy potřebují uzrát, šikovnost se musí natrénovat, najít správný grif, fázi 
zrání se také říká inkubace. Toto je skrytá, tajemná část procesu,.

3/ Nápad otevře cestu aktivitě, zahájí realizaci. Pokud je celek rozdělitelný na více vrstev, 
lze je řešit postupně, v několika krocích. Realizace – boj a úsilí, práce na uskutečnění záměru, je 
třetí fází procesu. 

4/ Uskutečněním záměru vstupujeme do čtvrté fáze. Nastala proměna, máme hotovo. Ješ-
tě je třeba věc posoudit, vyhodnotit výsledek. U zavázané tkaničky to máme jednoduché, ta buď 
vydrží, nebo se rozváže, zašmodrchá, prostě, je to na ní snadno vidět. Poučit se z výsledku složi-
tějších tvoření je mnohem obtížnější, ale vyplatí se to. Pokud šlo o část většího celku, tak vám 
posouzení pomůže určit další směřování. Nejlepší je znovu se vrátit až k imaginacím, porovnat 
výsledek s představou, nebo porovnat několik výsledných řešení a zvolit to nejlepší. Tohle je i po 
letech zkušeností to nejtěžší a ne všichni toho jsou schopni. Někdy zajištění si odstupu trvá léta. 
Dokázat se podívat na věc, kterou jsme v potu tváře vypiplali a posoudit, jestli je to doopravdy to, 
co jsme chtěli, jestli je to dobré! Jak snadno se to řekne, ale….
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      Obr. 4 Proměny dynamiky během prožívání tvůrčího procesu (ve skutečnosti jsou proměny pozvolné). 

obr. 3 Plán hry je mapou tvůrčího procesu. Čtverec hrací plochy je rozdělen do čtyř trojúhelníků různých barev, které 
symbolizují čtyři odlišné části procesu. Hrací políčka vedou po spirále do středu, kde je cíl. Po jeho dosažení jednotlivé 
figurky končí. Hráč hraje s týmem čtyř figurek. Startovní pole začíná na hraně modrého trojúhelníka.
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Proces učení je takové přebírání štafety. Naučit se, co tu někdo před námi zavedl, vytvořil. 
Rozumné pedagogické postupy respektují základní schéma tvůrčího procesu, snaží se motivovat, 
nestrašit, pomoci zvládnout úkol a ocenit výsledek. Učení je tvořivou prací na novém lidském ves-
míru, na nové osobnosti, která bude mít šanci zúčastnit se proměn světa. 

Učení i tvoření má čtyři rozdílné fáze, každou trochu jinak prožíváme. 
V životě si mnohé z těch šipek, které zrychlují nebo zpomalují průchod hracím polem nasta-

vujeme sami svým postojem. Zde se dá dobře ukázat, jak pozitivně naladěný člověk sám přispívá 
k svému úspěchu, je naladěn na správným směrem naopak ten, jehož energie k překonání pře-
kážek jsou brzděny vnitřním odporem nebo naopak je neumí uvolnit, padá do pastí. Viz obrázek 
dynamických proměn během tvůrčího procesu.

Vraťme se k základnímu principu, k dynamice procesu tvoření a k tomu jak se rozdíly v za-
chycení prožívání jednotlivých částí tohoto procesu projevují ve formální stránce uměleckých ztvár-
nění. Ty čtyři fáze jsou prožitkově odlišné. K zachycení prožitků  používáme sice mnoho různých 
prostředků - tvarosloví, rytmus, kompozici, barvy, gesta, postoje, ale každé z těchto čtyř prožitko-
vých kvalit odpovídá specifické tělesné naladění. Toto naladění lze předat dál uměleckými pro-
středky. Čtyři základní prožitkové kvality se symbolicky pojí se čtyřmi elementy. Statické uvolnění 
s vodou, statické napětí se zemí, dynamické napětí s ohněm a dynamické uvolnění se vzduchem. 
Zde jsou dvě z těchto kvalit vyjádřené jako oheň a voda. Oba živly mohou jak škodit, tak i pomáhat! 
Je nekonečně mnoho možností, jak tyto kvality vyjádřit, ale chceme-li naladit diváka, předat mu 
prožitek, musíme být čitelní. 

Další tvaroslovné znázornění můžete vidět na následujícím obrázku. Rozdílná prožitková 
situace čtyř fází tvůrčího procesu je tu zobrazena jako čtyři ornamenty. Tato rozdílnost se dá za-
chytit nejrůznějšími dalšími způsoby, hudbou, tancem, fotografií krajiny, prožívanou skutečnost lze 
zdůraznit kulisami a nasvícením scény na divadle. Viz obrázky, akvarely „Oheň“ a „Voda“. 

obr. 5 Nálada čtyř živlů vyjádřená pomocí čtyř ornamentů.
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obr. 6, 7 Akvarely „Oheň „a“ Voda“- formálními prostředky, pomocí elementů lze navodit prožitkovou zkušenost fází 
tvůrčího procesu.

 Každá z fází tvůrčího procesu je zároveň prožitkovou oblastí, která se řídí svou vlastní lo-
gikou. To, že jsme se v ní ocitli, nás specifickým způsobem naladí. Představme si snění o něčem 
novém, krásném, co chceme udělat, naučit se, prožít... Třeba i potkat velkou lásku a vytvořit krás-
ný vztah, mít krásné děťátko. Představa přichází v klidném pomalém uvolnění. Tohle umí krásně 
vyjádřit hudba a tanec. Snivé adagio navodí tu správnou atmosféru, pohled na stojatou hladinu 
vod, obrazy snových krajin, harmonických splynutí s přírodou. Modrá barva, která vtahuje do uvol-

nění, do snu. Ale sen může být i zcela 
neuskutečnitelný, jsou takové věčné 
sny. Sny, které odporují přírodním zá-
konům, jako třeba vyrobit „Perpetum 
mobile“. Anebo sen o zemi, kde je 
vše naprosto ideální, vlk a beránek se 
tam přátelí. Podle jedné z mnoha ta-
kových vizí, jim říkáme Utopie. V plá-
nu hry jsou také tři pasti - viz plán hry. 
První past je právě oblast věčného 
snění - neuskutečnitelných snů. Tam, 
kde se lidé utíkají k neuskutečnitel-
ným snům, hrají roli hluboké vnitřní 
vlivy. Figurka ve hře, pokud skončí v 
pasti, což se může stát každému, jde 
znovu na start, začíná řešit něco jiné-
ho. V životě to ale může být i jinak.obr. 8 Rytina“Utopie“.
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 Když úspěšně projdeme první fází, dosta-
neme se do druhé. Postupně narůstá napětí a my 
nevíme, jak na to. A zatím se někde hluboko v nás 
formují možnosti, hledá se východisko. Narůstá-li 
zájem uskutečnit, narůstá i napětí, zůstává sta-
tické, stejně jako muzika ilustrující takovéto sta-
vy. Pomalá tíživá melancholie. Těžce myslitelský 
postoj. Kompozice soustředěná do svého středu, 
plná napětí, skoro bez pohybu. Jako tlak před 
bouřkou.  takový stav zachycuje obr. Depka
 Nápad startuje boj a úsilí, zkusíme to a 
možná mnohokrát s mnoha různými nápady. Ná-
pad je jako otevřený kanál, kam se tato energie 
vypustí, kde odvede svou práci. Může jít o nový 
tvar, novou technologii, tisíce nejrůznějších no-
vých počinů. Patří sem i najít si své místo mezi 
lidmi, tak jak jsme si ho vysnili, navázat a vytvo-
řit správné partnerské vztahy a mnoho dalšího. 
Člověk jako by současně řešil spoustu různých 
vrstev, vzdělání, zaměstnání, rodinné vztahy. V 
něčem uspěje bez potíží a něco se třeba nikdy nepodaří. Proto má každý ve hře čtyři figurky, čtyři 
oblasti rozvoje. Třetí fáze (obr. Šíleně žravé odpoledne, Tanec) je realizací nápadu, bitvou za jeho 
uskutečnění. Je plná konfliktů. Hudba vyjadřující tuto náladu bude dynamická, plná napětí a zvra-
tů, kompozice obrazů také, prudké kontrasty velký pohyb a napětí. 

obr. 10  Litofanie “Tanec“.obr. 9  Litofanie “Depka“.

obr. 11  Litofanie “Válka“.
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Obr. 12 Motor - jiné zobrazení tvořivého procesu. Tři pasti jsou v rozích trojúhelníka a znázorňují tři rozdílné možnosti 
pádu do stavů spontálně rozšířeného vědomí. Jejich prožití (pokud přežijete) vás postaví znovu na start. K tomuto zob-
razení mne inspirovala dávná alchymistická ilustrace.

 Někdy se stane, že nápad nepřijde, není řešení. Figurka skončí v druhé z pastí. 
 Také tam, kde sice nápad přišel, někdy spousta nápadů, ale problém nemá průchodné ře-
šení, se dostáváme do druhé z pastí. Bojovali, ale neuspěli, šance na vítězství zmizela v nenávrat-
nu. Válka, beznaděj, peklo. Zdá se, že někteří lidé jsou stále jakoby uvízlí v této pasti. Buď bojují a 
projevují veliké úsilí, nebo upadnou do deprese. Jakoby neznali jinou polohu a neuměli se uvolnit. 
Jiný zase odmítá jakýkoliv boj, protože vše je marné a nic nemá smysl. Cítí se jako nahý v trní a 
dělá "mrtvého brouka". "Kdo nic nedělá, nic nezkazí" říkají takoví lidé. 
 Hudba umí vyjádřit všechno, i to velké vítězství, když už se povedlo a konečně se dílo zavr-
šilo. Velké dynamické uvolnění, jako gejzír, jako extázi. Radost ze slunce po bouři, tak nějak to je. 
A také úžas z nového pohledu na svět, nových objevů, to uvědomění si, co všechno znamená nový 
objev, nová možnost.
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 Třetí past (viz obr. HRA i obr. Motor) je touhou po věčném setrvání v oslavách, v radostech. 
Nic už nehledat, nic nezkoušet, jen si užívat. Tak trochu je to touha téhle doby naočkovávaná re-
klamami o bezstarostném životě, kde za vás vše vyřeší pojišťovna nebo nové auto nebo mobilní 
telefon....Je to jako v Brueghelově Zemi peciválů. Jenže život jde dál a nic nedělat znamená přestat 
se vyvíjet – tedy zastavit proces proměny. 
 Proměna je základem všech příběhů. Umění umí vyjádřit nálady všech jejích fází, čerpá ne-
jen z vnitřního prožívání, ale umí najít ekvivalenty těchto nálad v přírodě a umí je transformovat do 
kultury. Pokud se sdělení odehrává v čase jako hudba, divadlo a film, může vás postupně provést 
všemi stavy, či zobrazit jen jeden. Příběh může skončit jako happy end nebo tragedie. Je možné 
splétat více dějových linií. Na pozadí idylky naznačit blížící se drama. Výtvarné dílo je většinou za-
stavením v čase, spíše tam vynikne určitý momentální stav. Přitom do hry vstupuje mnoho další-
ho, krása tvaru, hra s prostorem, s hmotou, se smyslovými podněty a to vše se může proměňovat 
podle naladění. Stejně jako svého druhu sen, pochopitelně může být i umění těžce bezvýchodné, 
prostě horor nebo silně akční, jako jsou akční filmy. Samá honička, bitva o přežití. Může zobrazit 
svět z pohledu člověka uvízlého v některé z pastí Ale může být i o úžasu a pochopení souvislostí 
přírodních skutečností. Na dalším obrázku vidíme čtyři možnosti umělecké inspirace – čili jak se 
mění pohled na svět i sebe sama z úhlu různých míst na této pomyslné mapě.
 Je to, jako když se můžeme dívat na svět  z různých úhlů pohledu, podobně jako v různých 
naladěních během tvoření. Naladění na patřičnou notu nám pomáhá citově zarezonovat a vžít se. 
Toto naladění lze spojovat i s dalšími kvalitami – některé z nich probereme za chvilku.
 Aby se hra dobře odvíjela a mohla být dokončena, je třeba, aby dobré šance převažovaly. 
Můžete si pohrát a přidat překážky, nebo naopak dát víc šťastných šancí a pozorovat, jak to ovlivní 
průběh hry. Také různé lidské kultury a společnosti mají různě nastavené překážky. A to buď celko-
vě, nebo jen v různých oblastech. Není možné, aby se v kultuře, kde je zakázáno zobrazování lidí, 
rozvinulo figurální malířství apod. 

Obr. 13 Pieter Brueghel „Vzemi peciválů“.
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  Člověk, který mnohokrát tvořil, tvoří snadněji a ten, kdo se už mnoho naučil, se učí snadně-
ji. Nejde jen o tvoření v oblastech klasicky považovaných za tvůrčí práci. Jde o proměny a příběhy 
všeho druhu. Nejde jen o lidskou výsadu! Lov je také takovým příběhem. Hlad jako motivace, krize 
a hledání kde zaútočit, příležitost, boj a úsilí, zhodnocení výsledku formou konzumace.    
 Příběhy a děje se prolínají, další dva obrázky jsou zachycením bohaté dějové struktury. 
Fáze procesu jsou vyjádřeny barvou. Modrá jako statické uvolnění, černofialová jako statické na-
pětí, červaná jako dynamické napětí a žlutá jako dynamické uvolnění. V životní praxi pracuje na 
jednom úkolu obvykle více lidí. Tady vidíme, jak asi může vypadat schéma takové velké úspěšně 
se rozvíjející struktury – dejme tomu naplnění snu o létání. Další obrázek je válečným stavem, 
situací, kdy se nedaří a hrozí zhroucení do pomyslné černé díry. 
 Tyto moje malby se podobají obrazům „fraktalistů“, kteří také čerpají z teorie chaosu.

Obr. 14 Čtyři prožitkové možnosti tvůrčí inspirace - jak se mění pohled na svět z různých úhlů této imaginární mapy. 
Pouze čtvrtá fáze umožňuje prohlédnout citové proměny, kterými jsme  prošli.
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Obr. 15 a 16. na těchto dvou obrázcích vidíme globální tvořivou structuru. Nahoře zachycuje pozitivně se vyvíjející děj, dole je 
stav války s velkou černou dírou pasti. Tyto mé malby se podobají obrazům „Fraktalistů“, kteří také vycházejí z teorie chaosu.
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Postavy ve hře
 
 Postavy ve hře vycházejí z rozdělení úloh v životě. Škála postav vživotě i ve hře se dá dobře 
vysvětlit na archetypálních systémech. Základy lze vidět v systémech starověkých bohů. Další 
takový systém můžeme najít na tarotových kartách. V současné psychologii mne zaujala psycho-
analytická metoda Voice dialogue. Je to přehledný moderní systém, který docela dobře vyhovuje 
uměleckému vidění světa. Jde po funkčních celcích, vytváří vnitřní architekturu a nerozpadá se do 
detailů. 
 Čerpám z knihy „Inteligence duše“ německého psychoterapeuta Artho S. Wittemana: Vnitř-
ní hlasy jsou svého druhu jedinci odpovídající za část našeho chování, kousek naší osobnosti. 
 Tyto hlasy lze odděleně vyvolat a hovořit s nimi, porovnat jejich vztahy a urovnat vzájemná 
napětí, poruchy chování těchto „podprográmků“. Hlasy lze rozdělit do 5 kontinentů - žena, muž, 
dítě, zvíře a bůh. Každý z těchto kontinentů má několik základních typů hlasů podle schématu cha-
rakteristik. Například kontinent žena má ženu matku, ženu milenku, ženu manažerku atd., hlavně 
každý z lidí má své vnitřní hlasy utvářené svou osobní historií. Další dělení hlasy specifikuje, podle 
funkcí, typu používání….Je to taková vnitřní společnost – komplexita, obdoba společnosti vnější, s 
kterou prostřednictvím svých jednotlivých vyslanců - hlasů komunikuje. A já dodám, že tu můžeme 
potkat i krásku i zvíře. Máme v sobě různé hlasy, různé archetypální podprográmky. Používáme je, 
když komunikujeme s jinými lidmi. Hlas matka hovoří s jinou matkou, tam kde jde o věci mateř-
ství. Dokonce i otec v sobě má hlas matka a naopak. Velmi sympatické mi je i to, že Artho Witte-
man vychází z teorie chaosu. Jeho popis je moderní, kompatibilní se současnými vysvětlováními 
světa.
 Struktura vnitřních hlasů koresponduje se strukturou úloh a postavení jednotlivých lidí v 
rodině a ve společnosti. Celé velké skupiny lidí také se také spojují do obdobných struktur. Podle 
profesí i podle zájmů. Například vyznavačky módy se sejdou u předváděcího mola, vyznavači fot-
balu na stadionu, lékaři, architekti, šéfové a další utvářejí pracovní nebo zájmové skupiny. Je tu 

více pater sobě podobných struktur. Podle 
starého alchymistického pohledu platí: Jak 
nahoře, tak dole!
 Protože není čas zabývat se detailně 
celým systémem, popíšu jen pár postav. 
Šašek, klaun a v kartách blázen je často 
zobrazením vnitřního dítěte – vzácné části 
osobnosti, kterou je dobré neztratit ani v 
dospělém věku. Tady je několik mých zob-
razení klaunů. Klauni varianty - Klaun dítě, 
klaun snílek, klaun hrající si na kubismus, 
zlomyslný chechták. 

Obr. 17 (Litofanie) Na obrázku „V trní“ se mi poda-
řilo propojit vnější s vnitřním, sny to občas také tak 
dělají. Jsou tu jizvy - trny v člověku, které na něj ze-
vnitř útočí a on neustále bojuje, reaguje na vše, co 
uvnitř něj rozeznívá tyto bolavé trny. Domnívá se, 
že se svět proti němu spyknul. Potřebuje zbraně 
a moc, aby tyto nepřátele porazil, svůj vnitřní pro-
blém neřeší, jen do něj více a více upadá. Z vnitřní 
zranění vyplývá pocit ohrožení a potřeba bránit se. 
Tyto ohrožující vnitřní zranění vtahují člověka do 
pasti „Válka“, tak jak mi logicky vyplynula z funkč-
ních vztahů ve hře.
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Další věčně se opakující postavy

 Typické postavy v dramatu lidské tragikomedie se dostávají do typických situací lze je za-
chytit jako kreslené vtipy nebo podobenství. Workholik - tady vidíte člověka  bojujícího svou bitvu 
za lepší pozici, za moc, slávu a peníze, aby už ho nic neohrožovalo. A zatím šlape v ďábelském kole 
workholictví.  On vůbec neřeší svoje problémy, není sto vymyslet něco opravdu nového - neumí se 
uvolnit pro snění - nemá čas na zrání myšlenek, realizuje spíš než své sny jakési obecné představy 
o úspěchu, je ochoten hodně riskovat, obětovat i zájmy svého okolí, hasí průšvihy do kterých sám 
padá. Šlape, krade nápady - z toho má občas mindrák. Cítí, že jakmile poleví v úsilí, bude sežrán, 
bude lapen svými temnými vidinami, upadne do deprese. Je to podobná situace jako s vnitřními 
trny, jen je to trochu lépe skryté. Není schopen odstupu - neumí objektivně zhodnotit výsledky své 
práce.  Přeceňuje snahu, nezná objektivní nadhled.
 A k tomu zatím nezpracovaná inspirační vize na obdobné téma „Velká ekonomická válka“.  
Představte si kreslený film. První scéna 
- workoholik šlapající si své kolo v pek-
líčku, kolo se utrhne a žene se krajinou, 
mnoho takových kol a koulí, pořádá 
závod o přežití, o zdroje, ženou se kra-
jinou, za nimi vyčerpaná krajina. Kdo 
nejde s námi, jde proti nám! Nedáme 
mu šanci! Kol je mnoho, někde s více 
jedinci - ti vyhazují odpadlé a unavené. 
Doplňují stavy o nové, čerstvé síly. Kola 
se vzájemně svazují, spolupracují, ale 
také se zbavují svých pomalých spo-
jenců jako přítěže. Jednotlivé skupiny 
otevřeně soupeří. Kdo zůstane pozadu, 
na toho nezbudou zdroje, ani suroviny, 
ani energie, zahyne. Tempo se stále 
zrychluje, přehnali se celou planetou, 
za nimi spoušť, blíží se k výchozímu 
bodu…. Snad se někde schoval nějaký 
divoch, který to přežije.

Obr. 22  Litofanie „Workholik“

Obr. 18, 19, 20, 21  (Litofanie) Šašek, klaun a v kartách blázen je často zobrazením vnitřního dítěte – vzácné části 
osobnosti, kterou je dobré neztratit ani v dospělém věku. Tady je několik mých zobrazení klaunů. Klauni varianty - 
Klaun dítě, klaun snílek, klaun hrající si na kubismus, zlomyslný chechták. 
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 „Císařovy nové šaty“. Pohádka  Hanse Christiana Andersena mne přitahovala, už od dět-
ství. Není divu, je to jedna z nejkrásnějších pohádek vůbec.  Potom jsem si o „sametové„ revoluci 
uvědomila, že nastala situace právě jako z téhle pohádky. Najednou všichni věděli, že mohou říct, 
co si doopravdy myslí, už to nahlas řeklo malé dítě (těch dětí bylo víc a byli starší, ale jinak, jako z 
pohádky)! Podvodníci byli prohlédnuti a označeni, jejich zneškodnění a odstranění už nic nebráni-
lo.
 Dlouho jsem přemýšlela, jak ztvárnit rytinou tenhle úžasný námět. Stále se mi vnucovala 
představa, že tam musí být růžová a já nevěděla proč. Až jsem přišla na to, že jde o narcismus – na 
to se nechal císař chytit! Chystám obrázek, přemýšlím o postavách. O barvách je už rozhodnuto. 
Císař bude na růžové. Zlatý rubín srdečních záležitostí se hodí i pro spodobení srdečního neduhu. 
Podvodníci dostanou fialovou a lid bude na modré. 

Obr. 23  Litofanie „Císařovy nové šaty“.

 K výkladu tohoto podobenství použiji karty. V tarotových kartách patří k dokreslení císaře 
ještě tzv. konstelace „Císař“, sestava ve tvaru koruny. Stručně: konstelace „Císař“ presentuje osob-
ní moc a vůdcovství (jak uvnitř, tedy ve vnitřních hlasech každého z nás, tak i ve společnosti). Snaží 
se nás přimět k tomu, abychom kvality vůdcovství ovládli a projevili je tak, aby pozvedaly nejen 
nás jako vůdce, ale i ostatní. Patří k tomu schopnost vyjednávání – tedy karta Příměří, prožitek 
citového naplnění – karta se jmenuje Nadbytek, schopnost projevit vnitřní celistvost a realizovat 
své Uskutečnění, mít Moc pozvednout ducha. Archetyp císaře se projevuje jako vůdcovství zbavené 
strachu, které má moc pevně v rukou, ale přesto není závislé na výsledku.  
 Do konstelace patří ještě dvě další trumfové karty. Smrt, která je zároveň znovuzrozením, 
je proměnou. Vyrovnání se se smrtí znamená, že nás smrt nemůže vydírat, abychom mohli uvolnit 
svá pouta a svobodně vykročit kupředu.  A abychom mohli začít něco nového, plni odvahy a beze 
strachu, je tu karta „Blázen“. Blázen je v podstatě vnitřním dítětem, tím kdo přichází. Nikdy nepře-
stává prožívat úžas nad zázrakem života, je beze strachu. Blázen je nejednoznačná karta, vždy se 
vykládá podle postavení ostatních karet. Může být moudrý i pošetilý. 
 Na modré ploše rytiny jsou poddaní. Císař je nevidí, oni o něm vědí, nemusí tedy nic skrývat. 
Nahoře jsou dvě dámy. Jedna se pohoršuje, druhá je okouzlená císařovou nahotou, pěkné mužské 
tělo v celé své kráse se až tak často nevidí. Je dojatá u srdce i o něco níž. Stařec drží hubu a myslí 
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si své, koneckonců vždycky nějací podvodníci balamutí moc a jejím prostřednictvím pak ovládají 
davy. Šašek - blázen ve své pošetilé podobě tleská, je nadšen touhle bláznivou hrou.
 Matka stojí na zemi, větší dítě, samo nahé, ukazuje na nahého císaře. Ví, co znamená být 
nahý! Matka se zlobí, ne na dítě, na císaře se zlobí. Výchova dětí dá spoustu práce, je nutné učit je 
porozumět světu. Ale probůh jak to dělat, když zjevné skutečnosti neplatí? To z nich máme vycho-
vávat blbce? 
 Je to skvělé podobenství, zpráva o zákonitostech lidského chování, par excelence. Takhle 
mluví snový jazyk. Platí současně ve více rovinách. Platí zároveň pro vnější, i vnitřní svět a dokonce 
i pro jejich souhru. Když vezmete pohádku doslovně, jen jako konkrétní příběh, tak není moc prav-
děpodobný, ale jako podobenství? 

Obr. 24 Konstalace „Císař“ v tarotových kartách
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Závěrem

  Nejde mi o vědecký přístup, snažím se Vám předvést možnosti umění! Použít jeho metod 
k pochopení sebe sama i toho, co nás obklopuje. V umění se dá jako v kouzelném zrcadle zahléd-
nout struktura funkčních vztahů vnějšího i vnitřního světa. Dá se sledovat, jak každému vadí na 
druhých to, co sám v sobě považuje za méněcenné, slabošské, nedůstojné, pošetilé apod. Snáze 
tu pochopíte, že kdo nezná uvolnění neumí ho ocenit. A když se přece jen rozhodne uvolnit, tak si 
prostě myslí, že uvolnění lze dosáhnout usilovností! Takovýhle skrytých mechanismů je víc. Vyplý-
vají z logiky uspořádávání. Mohou se objevit ve snech, v umělecké inspiraci. Snazší nežli přímé čte-
ní z reality je pohrát si s nimi při umělecké hře. Pochopit princip na situaci, která je zobecněním, 
vypíchnutím podstatného, zvýrazněním typického. Použít intuici. Zkrátit si cestu zkratkou. 

Scéna

 Divadlu ještě patří scéna zde je obrázek Rajské zahrady, můj fyzikálně citový experiment 
(scéna je v barvách působících na srdce). Prostor světa se podílí na našem utváření. Všechny umě-
lecké obrazy scén světa v sobě zahrnují postoj sdělujícího. Musí ho zahrnout už proto, že realita je 
natolik obsáhlá, že každý náš pohled je osobním výběrem z této reality. Postoj spočívá ve výběru a 
to positivně i negativně. Tedy v tom co si autor vybral i v tom, co mu nepřipadalo důležité. 

Obr. 25  Litofanie „Rajská zahrada“.
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Obr. 26 Acryl „Druhá krystalizace“.

výrobků. Po nafouknutí se válec z obou stran ořízne. Rozřízne se i podélně, rozbalí se v peci a ne-
chá lehnout.
 Tenkou vrstvičku barevného skla, silnou asi jeden milimetr potom prorývám pomocí ma-
lých koleček na ryteckém stroji. Rytiny jsou vsazeny do kovových rámečků se stojánky. Toto složité 
rámování provádí můj muž Antonín Votruba.

 
 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 

Litofánie


