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Akademická malířka a sklářská výtvarnice 
Jaroslava Votrubová studovala na Střed-
ní odborné škole výtvarné na Hollarově 
náměstí v Praze a na pražské VŠUP v 
ateliéru profesora Stanislava Libenského, 
jehož vliv -především v pečlivém přístupu 
k práci- pociťuje dodnes. V letech 1972 – 
1988 navrhovala designové užitkové sklo 
v sázavském Kavalieru. Několik desítek 
let se věnuje autorské tvorbě, především 
rytině na barevném přejímaném skle, gra-
fice a malbě obrazů. Má za sebou značný 
počet společných i samostatných výstav 
doma i v zahraničí; některé z nich reali-
zovala se svým manželem, výtvarníkem 
Antonínem Votrubou. Její díla najdeme 
ve veřejných i soukromých sbírkách. V 
posledních letech působila také jako pe-
dagog, vyučovala dějiny umění a výtvarné 
předměty na dvou středních školách s vý-
tvarně zaměřenými obory: grafický design 
- Střední škola managementu a služeb 
s.r.o. a na Střední průmyslové škole sdě-
lovací techniky v Panské ul., tam učila ve 
třídách zaměřených na televizní a filmo-
vou tvorbu. Vedla také kurzy rytí skla na 
Bild-Werku ve Frauenau a na 7. Meziná-
rodním sympoziu rytého skla v Kamenic-
kém Šenově. V Kamenickém Šenově se 
také od druhého ročníku pravidelně účast-
nila trienále těchto sympozií; v roce 2002 
byla oceněna za přínos rytému sklu, na 
sympoziu 2014 proběhl křest knihy „Tvůr-
čí proces jako živý program v nás“, na níž 
několik let pracovala. 

V rytém skle se nejprve věnovala motivům na broušených těžítkách zhotovených manželem Antonínem. Časem jí 
možnosti malé plochy průzračného skla přestaly stačit na vyjádření filozofických témat, které ji zajímaly. Zkušenosti z 
malířské tvorby ji přivedly k barevné škále vrstveného skla; rytiny tím získaly výrazně působivý prvek s hlubokou pro-
storovostí a dynamikou.
Tvorba Jaroslavy Votrubové vyniká hlubokým vhledem do zobrazovaných témat, precizností a velkou řemeslnou zruč-
ností. Díla vznikají po pečlivém procítění námětu, po zvážení barevnosti i působení světla a stínů; dokonale promyšlena 
a procítěna je i každá stopa ryteckého kolečka. Hluboký zájem o člověka, filozofii a psychologii, analytické schopnosti, 
otevřené vnímání i velký rozhled umožňují autorce čerpat inspiraci ve všem, co ji obklopuje a zachytit náladu, vnitřní 
pocity, smyslové prožitky i procesy bublající pod povrchem. Prolnutí obsahu a formy charakterizuje každou z prací bez 
ohledu na užitou techniku. Její emočně silné obrazy vtáhnou člověka do děje a konfrontují ho s jeho vlastními emocemi. 
Intuice vede Jaroslavu k vnímání toho, co se děje „za oponou“, co má často sama prožité prostřednictvím zkušeností z 
holotropního dýchání. Vše ji přivádí k přesvědčení, že při vědomém tvoření vlastního života se neobejdeme bez vnitřní 
introspekce; nepomůže únik do snů, do činnosti, ani zeď vystavěná kolem srdce. Vzájemné propojení nápadu, spontán-
nosti a techniky využívá k cestě do hlubin lidské duše, k hledání a zkoumání zákonitostí v proměnách člověka a světa. 
Lidské duši dokáže skutečně porozumět, chápat její pochybnosti, omyly, donekonečna opakované vzorce chování i 
honbu za čímkoliv, jen aby se vyhnula bolesti, strachu a smutku…. Autorčino psychologické vykreslení člověka vede 
k tolik potřebnému zvědomování obsahů vlastní duše. Mimořádné schopnosti vcítění a uměleckého vyjádření dokládá 
převedení niterných prožitků a poznatků do výtvarného projevu. Její ryté obrazy jsou obdivuhodné a fascinují preciz-
ností v dokonalém provedení i v hledání nejpravdivější a nejpůsobivější podoby. Divák toto zrcadlení života nepřijímá 
pasivně, protože v něm vyvolává reakce a přináší zvědomení a ujasnění vnitřních postojů. Existuje mnoho cest, které 
k pochopení vedou. Každý si vybere tu svou, která ho nejvíce osloví a umožní najít sebe sama, naplnit své poslání a 
uvědomit si, že život je o jeho prožívání - se vším, co k němu patří… Tvorba Jaroslavy Votrubové má mnoho poloh a 
možností vnímání, zahrnuje krásu, něžnost, sexualitu, strach, lásku, humorný nadhled i odvěké touhy lidstva… Obrazy 
a rytiny v nás probouzí sílu, kterou k životu potřebujeme, i odvahu dívat se na to, co zobrazuje, a co se dotýká nás 
samotných. Společně s námi putuje po cestě plné překvapení, objevování, klopýtání, hlubokých pádů, radosti i euforie. 
Po cestě životem… 

       Helena Braunová
       ředitelka Sklářského muzea v Kamenickém Šenově





Ukázka závěsných objektů - balon a 
vzducholodě - společná práce man-
želů Votrubových. Vznikaly od roku 
1983 cca do roku 2005.
Rytá těžítka jsou také ukázkou man-
želské spolupráce. Dnes Antonín 
Votruba vyrábí kovové rámečky a 
vsazuje do nich rytiny své ženy.

Dva pohledy do výstavy v Sázavě 2018. Vlevo dole: balony a rytiny a v popředí tavené plastiky Antonína Votruby.

Dole: ukázka designu Jaroslavy Votrubové pro Sklárny Kavalier a.s. v Sázavě.



„SEN O RUDOLFOVI II.“ 
1997,
61 x 41 x 12,5 cm 

Rytí skla je stará technologie známá již v antice. V Čechách se rytina na skle objevuje za vlády Rudolfa II. V této době, 
díky zájmu císaře se zde daří vyrobit čisté křišťálové sklo, na které se začíná rýt. Vlastnit rytou sklenici nebo destičku, 
stejně jako broušený a rytý křišťál zůstává dlouho výsadou jen těch nejmajetnějších. Během věků se pak toto řemeslo v 
Čechách významně rozvinulo. A tak se stalo, že Rudolf II. nás rytce skla, přes propast věků významně ovlivnil. 
 
„Sen o Rudolfovi II.“ je poctou jemu a jeho době. Sám velký melancholik je tu jako kopec, který chrání a dává 
práci umělcům, vědcům i šarlatánům. Je tu Golem, Asrael - umělá žena stvořená z paprsku měsíce, alchymistická díl-
na, muzikanti, sbíral obrazy a sochy. Noční scéna, připomíná první z opravdových věd, astronomii. Tycho de Brahe (s 
astrolábem) zaznamenal velmi přesná pozorování planet a Měsíce, to umožnilo Johannu Keplerovi přesně propočítat 
dráhy planet a zjistil, že se pohybují po eliptických, nikoliv kruhových drahách - největší vědecký objev v Praze té doby. 
Keplerova ilustrace objevu je vlevo nahoře. Slavnou dobu astrologie representuje část kresby z globu hvězdné oblo-
hy (Rudolf se narodil v Raku), který patřil Tycho de Brahemu. Vpravo nahoře je astrologický symbol intuice, dostal se 
sem intuicí. Hledala jsem vhodný obraz Měsíce pro svou kompozici a tenhle se mi líbil, jen se mi zdálo, že mám přidat 
hvězdičku. Přišla sestřenice (vyzná se v astrologii) a říká, máš tam chybu, má tam být o hvězdičku méně! Ty malé jsou 
planety a tenkrát jich znali sedm, velká je Slunce. A celé to symbolizuje intuici! Intuice se dostala na své místo intuicí a 
ještě se opravila, protože teď máme osm planet! Temné znamení Marsu ohlašuje přicházející válku.

Ploché přejímané sklo (katedrální) je zhotovené starou technologií, stejnou jako u velmi starých okenních skel, rozba-
lováním válce do plochy. Navíc je přidána barevná vrstvička. Barva se nabere na základní baňku z čirého skla a toto 
se fouká do velkých válcových forem. Válce se rozříznou, natáhnou do plochy a uhladí. Rytina vzniká odbrušováním 
barevné skleněné vrstvy pomocí koleček. Kolečka jsou nanýtována na výměnných hřídelkách. Rytině na přejímaném 
skle se také říká litofanie. Barevná vrstva má cca. 1 mm a pod ní jsou 3 - 4 mm čirého skla.



„ASYMETRICKÁ POLARITA“ 2000, 47 x 37 x 12,5 cm

Magnetismus mezi muži a ženami. Kompozice je figurální i abstraktní zároveň. 



Známý příběh „Kráska a zvíře“ a jedno z jeho možných vysvětlení: ve snu občas řešíme soupeření našich 
součástí, stojíme sami proti sobě, rozděleni do více postav. Takový výklad umožňuje i sen – pohádka „Kráska a zvíře“. 
Naše jasná a naše temná část. Jasná část je ta, která se dá obsáhnout vědomím. To ostatní, instinktivně živočišné s 
celou svou tělesnou podstatou, bývá skryté. V současné civilizační praxi i v umění, které ji reprezentuje, bývá to tem-
né, instinktivní, předváděno jako rozdrážděné 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 veliká 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 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 obsahu i formy. Umělecká tvorba vy-
užívá obě stránky naší osobnosti, vědomí i to ostatní instinktivně živočišné. Zde se potkávají. Rozum v roli krásky a 
proti němu stojí to ostatní – citové i instinktivně živočišné s celou svou tělesnou podstatou. Oblast umění je prostorem, 

kde se vzájemně obohacují, 
vedou dialog nebo se pře-
řvávají a dokonce si mohou 
porozumět. 
Umění je hrou s možnostmi. 
V zjednodušené formě se v 
něm projevují vnější i vnitřní 
zákonitosti světa, uspořádá-
vání jeho hmotných i pro-
gramových struktur. Těmi 
programovými strukturami 
mohou být kromě fyzikál-
ních zákonitostí, vlastností 
materiálů, prostoru a času, 
také vzorce chování, těles-
né rytmy, proporce, gramati-
ka jazyků včetně jazyka snů 
apod. 
Zabývám se zkoumáním 
světa uměleckou cestou, 
uchopováním jazyka, kte-
rým k nám promlouvají sny, 
a který se tak podobá jazyku 
umění. Moje tvorba je po-
stavena na prožitkové zku-
šenosti. Teprve, když si to 
samo řekne, uzraje, tak vím, 
že to tak má být. Sleduji své 
sny a představy, snažím se 
porozumět. Někdy je mno-
ho možností, jindy vidím 
jen jednu jako nejvěrnější. 
Nahoře na obrázku je téma 
rozum a sen zobrazeno. Sy-
sifos Rozum dál valí nové a 
nové teorie, nová paradig-
mata, ale jazyk snu se vyvíjí 
mnohovrstevnatě, spojitě, 
trvá na svých základech, 
nabaluje další a další vrstvy 
v mnohočetné provázanosti 
hlubokých souvislostí.

„ROZUM A SEN“ 2005, 43 x 
29 cm (52 x 35,5 cm je velikost 
podkladové desky k zavěšení 
na zeď) 

Jako Sysifos valí Rozum 
nová a nová řešení, jak po-
chopit svět. „Já jsem rozum, 
pryč s těmi nesmysly!“ 



„KRÁSKA A ZVÍŘE“ 2006, 19 x 38 x 9 cm

Trochu přiblble se tvářící kráska reprezentuje jasný 
vědomý rozum. Za krk jí dýchá naše živočišná pod-
stata, divoké zvíře nabité instinktem, intuicí, zkuše-
nostmi vývoje Života. Propojením s vědomím, získá 
instinktivní část svou lidskou podobu.

„POMLUVA“ 2003, 35 x 36,5 x 8,5 cm

„PŘEDSTAVIVOST“  2017, 35,7 x 20 x 10,5 cm



 „KREV A CHLOROFYL“ 2019, 59 x 36 x 12  cm



„ŽIVOT“ 2016, 45 x 43,5 x 12,5 cm

„RAJSKÁ ZAHRADA“ 2008, 53,5 x 54 x 12 



Cyklus „LIDSKÉ POŠETILOSTI“: nejde ani tak o cirkus, 
jako spíš o vidění světa prostřednictvím dětského já

„BLEŠÍ CIRKUS“ 2017 28,5 x 26,5 x 10 cm

„ROZTOMILOST“, 2017 38,5 x 26,5 x 10 cm

„JŮ“ 2001 38,8 x 25 x 10 cm



Cyklus „LIDSKÉ POŠETILOSTI“:

„JÉ“ 2001, 36 x 26 x 8,5 cm

„KLAUN HRAJÍCÍ SI NA KUBISMUS“ 2003, 33 x 18 x 8,5 cm 

„KLAUN DÍTĚ“ 2003, 33 x 18 x 8,5 cm

„CO BYLO DŘÍV, VEJCE NEBO SLEPICE?“ 2016, 40,8 x 28,8 x 10 cm



„VÁLKA „ 2003, 51,5 x 41 x 11 cm, „Válka“ je stavem aktivace boha 
války – instituce války. Jako divoké zvíře se těší ze své síly a 
moci. Vedle jeho tváře vidíme reakci Měsíce-intuice. Jsou zde 
vojska a oběti, je tu diktátor, mohli by být i dva, ale v principu by 
byli stejní. Diktátor, nebo jemu podobná postava mává holubicí 
míru a přitom si cpe do kapsy peníze.

„V TRNÍ“ 2003, 47,5 x 30 x 9 cm, se přímo nabídlo pro-
pojit vnější s vnitřním. Jsou tu jizvy-trny v člověku, 
které na něj zevnitř útočí a on neustále bojuje, rea-
guje na vše, co uvnitř něj rozeznívá tyto bolavé trny. 
Domnívá se, že se svět proti němu spiknul. Potřebuje 
zbraně a moc, aby tyto nepřátele porazil, svůj vnitřní 
problém neřeší, jen do něj více a více upadá. Záleží 
na postoji hrdiny, kolik má odvahy. Může i utíkat, ale 
protože si svůj problém nese s sebou, neunikne. 

„ŠILENĚ ŽRAVÉ ODPOLEDNE“ 2000, 49,5 x 41,5 x 10 cm, je zobra-
zením nebezpečného světa, který se požírá navzájem. Hlavní 
žravec, vládce nadřazený všem, drží ochrannou ruku nad Je-
doušem - moralistou, který mu nahrává. Je v ochraně moci, sám 
navíc nechutný. Jsou tu žravci všeho druhu, a k nim se sami 
nabízejí na prstech jako jednohubky naservírovaní masochisté. 
Hrdina přichází s vidličkou, aby z toho taky něco měl. Protože 
Život je založen na vzájemném požírání se, jinak by sám nepře-
žil, má pták modré oko, aby připomněl podstatu přežití.



Poslední na protější straně je „MALOVÁNÍ ČERTA NA ZEĎ“ 
2006, 30 x 49 x 9 cm

„HRA S PTÁKY“ 2019, 33 x 26 x 8 cm

„LÉTÁNÍ S PTÁKY“ 2019, 33 x 26 x 8,5 cm „VNITŘNÍ DIVADLO“ 2019, 37,5 x 23 x 8,5 cm



„MÉ ŽIVOČIŠNÉ JÁ“ 44,5 x 27 x 8,5 cm

To instinktivní, se nedá rozumem 
úplně ovládnout, občas nás zaskočí.

Pro ukázku jeden z důležitých snů:
Jezdci z Apokalypsy nebo sobotní brigáda?

Přemýšlela jsem o tání – rozbředlosti obsahu a formy současného umění a nedostatku vizí ve společnosti. A zdály se 
mi tyto dva sny (ten druhý přímo při HD, ten první noc před tím):
První sen: jdu zelenou loukou, jen tráva, já a nebe. Slunce svítí vysoko nad hlavou, po modré obloze se nesou malé 
obláčky. Louka se zdvihá do kopce, už jsem skoro nahoře. Náhle se pode mnou objevil horizont moře. S očima upře-
nýma k obzoru jsem málem spadla do hlubiny. Stojím na vysokém křídovém útesu. Naštěstí bylo dobře vidět, tak jsem 
tam nespadla! Lehám si na břicho do trávy, abych si to dole prohlédla. Útes je vykousnutý do oblouku. Pod ním je malá 
písčitá pláž. Dole leží spousta lidských koster vybělených sluncem. Jediné, co je mi jasné, je, že je dobré dobře vidět a 
dávat pozor! Znám sny a tak vím, že to je spíš symbolické, nežli doslovné.
Druhý sen: znovu jsem se dostala na totéž místo – na okraj útesu, ale jak moc jiné je tu počasí! Na moři zuří bouře. Mezi 
vysokými šedými mraky se blýská. Napravo se mraky rozevřely a něco z nich vylétá. Jsou to kostry koní. Snesly se na 
pláž pode mnou. Kostry lidí se zdvihly, naskákaly na kostry koní a už letí. Letí doleva nad obzor, tam, kde zuří největší 
bouře. Zmizely v mracích. Vzpomněla jsem si na jezdce z Apokalypsy. Přesně tak to vypadalo!
Jdu loukou zpět dolu, dál od moře. Počasí je najednou přívětivější, jen vzadu, tam kde zmizely kostry, stále zuří bouře. 
Ohlížím se a vidím, že z toho bouřlivého místa něco vylétá. Koně s jezdci! Už ne kostry! Koukám, co se bude dít. Seřa-
dili se jeden vedle druhého, jsou mezi nimi i pěšáci. Řada je dlouhá, kam až dohlédnu. Sešikovali se k boji přímo přede 
mnou. Stojím tam, měla bych se bát, ale strach nepřichází. Je divné, že kromě mne tu není žádný jiný potencionální 
protivník. Zazněla trubka – povel k útoku. Přehnali se přese mne, ani se mne nedotkli! Ohánějí se zbraněmi a něco 
likvidují. Jsou to různé tvary a formy, které jsem před tím ani neviděla. Jen se blýsknou po zásahu.

Napadá mne: je to, jako když likvidu-
jí, co sami stvořili před tím, než se z 
nich staly kostry!
Sen měl po letech ještě třetí po-
kračování! Také při HD. Večer před 
tím jsme se bavili o nedostatcích ve 
společnosti, i o tom, že chybí vize, i 
o tom, že jít dělat politiku znamená 
nechat se vystavit mafiánským meto-
dám, a že vlastně není koho volit.
Opět jsem na louce. Je tu zase zná-
má mírně zvlněná krajina, svítí slun-
ce. Je krásně! Najednou, kde se vza-
lo, tu se vzalo sešikované vojsko, ale 
už bez koní. Prohlížím si je. Vzpome-
nu si, jak jsme večer před dýcháním 
mluvili i o skupinkách, které se věnují 
práci na sobě, odstraňování vnitřních 
traumat, těch vnitřních traumat, která 
deformují chování lidí, která defor-
mují i politiku. Dnes už je v Česku ta-
kových skupinek hodně. A jakoby to 
bylo to správné heslo - rytíři ve zbroji 
se proměnili v partu v montérkách! 
Úklidová sobotní brigáda! Super, ko-
nečně tomu pořádně rozumím. Při-
dala jsem se k nim.



BOUŘE UVNITŘ (suchá jehla s akvatintou) 35 x 24 cm

V případě, že se člověk cele poddá účinku bludné-
ho kruhu, může se dostat do stavů silně rozšířeného 
vědomí spontánním způsobem.

„MOTOR“ 2016 (kolorovaná suchá jehla) 35 x 48,5 cm
model programové struktury tvůrčího procesu.

Ukázka z knihy „Tvůrčí proces jako živý program v 
nás“(kniha je k stažení na www.votrubova.com):
 
Jako sekačka na trávu se otáčí motor - vzorec tvůr-
čího procesu a rovná další a další vrstvy vývoje… 
Kolik moc se toho dá propojit do jednoho modelu? 
Podívejte se, tady jsem to zkusila zobrazit v soula-
du se současným, skoro matematickým vyjádřením, 
jako zpětnovazební strukturu. Představte si, že se 
motor otáčí, středem zanechává spirálovitou stopu 
jako otisk historie tvoření. Jeho pohyb je přibržďo-
ván třemi přirozenými brzdami v podobě bludných 
kruhů, které zajišťují, že nevybočí mimo danou rea-
litu. Zde je zobrazena struktura procesu, jako kolo, 
které se otáčí. Můžete na něm pozorovat jednotlivé 
subjekty (kuličky), které se zúčastňují tvoření.



„VZTEKY“ -2002, 48 x 48,5 x 12 cm

NADĚJE
Bušící srdce možných příštích krás a lásek cupují vzteky!

Líhnou se jak obtížný hmyz z jalové bezmoci. 
Rozškubat, rozsápat,  zhynout!

Soukromá apokalypsa. 
Strach a nedůvěra.

Jak nelidská stvoření,
jak lidský příběh

diktují bolesti 
ztrát.

Ale
naštěstí jsou i jiné vzteky,

kde kompas naděje určuje směr a cíl.
Kůň nápadu cválá do bojů, 

do možných příštích
byť nedožitých

lepších dní!
ODVAHA

je
NADĚJE?



„WORKOHOLIK“ 2005, 28 x 38 x 8 cm

Jako veverka v kole je člověk boju-
jícího svou bitvu za lepší pozici, za 
moc, slávu a peníze, hlavně aby ho 
už nic neohrožovalo! Ďábelská past! 
Cítí, že jakmile poleví v úsilí, bude 
sežrán, bude lapen svými temnými 
vidinami, upadne do deprese. Nezná 
uvolnění, netvoří, kombinuje a při-
způsobuje si, co vytvořili jiní. 

„VYSTOUPENÍ ZE STARÉ KŮŽE“ 2017, 29 x 40 x 10 cm



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, tkají jednu složitou skladbu.



„BOJOVNÍK“ 2002, 74,7 x 47,4 x 16 cm



„EGYPTSKÁ NOC“ 2001, 64,5 x 41 x 12  cm 

“PENÍZE – MOC A NEMOC” 2014, 35,5 x 36,5 x 10 cm

Téma jsem si vypůjčila u Pietra Bruegela, který 
kupodivu zpracoval i téma peníze. Jeho grafika na 
toto téma je ve sbírce Kolářových. Je tam něco 
jako dům-kasa, kde sedí postava vládce. Vysvět-
lila jsem si to jako stát. A tak jsem také udělala 
mašinerii státu, ale jako chemickou fabriku. Vlevo 
sedí žába na prameni a kasíruje žadatele. Je tam 
křivule, kde se finance proměňují na tanky, je tam 
kouzelník, kterého jsem si vypůjčila od Tichého, 
ale nečaruje s kartami, ale s penězi. Dlouho jsem 
hledala, kam dát slavnou minci s Alexandrem Veli-
kým, ale nakonec tam jsou smajlíci!



„KARNEVAL ŽIVOTA“ 2014, 59,5 x 43,5 x 11,5 cm



„VE JMÉNU JEDNOHO BOHA  -  NEJEN TŘICETILETÁ VÁLKA“  2018, 59,5 x 42 x 12 cm

Obrázek k výročí třicetileté války! Hrůza a bolest, beznaděj! Roztrhané vztahy, pukající srdce, smrt a morové rány. Hroby 
předků svazují. Stále stejně si lidé berou boha jako rukojmí, k ospravedlnění svých krutostí. Mrtví na obou stranách, 
mrtví na čtyřech stranách ve víře v jednoho boha! Mám katolické i protestantské předky. Ten konflikt je i ve mně! Cítím, 
že můj bůh má důvod být ateista.



„PŘÍRODA MÁ VNITŘKY - ZOOM“ 2019, 45,5 X 44,5 cm, obraz k zavěšení na zeď

Různé druhy umění se vzájemně inspirují. Hitem, který nás provází možná dvě desítky let je veliký zoom – od galaxií 
po atom, nejen v reklamách a v upoutávkách. Jenže jak to udělat staticky a ve skle! Příroda má vnitřky, zobrazovat jen 
viditelné povrchy mi vždycky přišlo jen jako povrchová nápodoba. Takže zdá se, že to lze i jinak - komplexněji.

Rytí skla je v podstatě meditační záležitost. Před vámi se točí kolečko a jde o setinky milimetru, takže člověk málem ani 
nedýchá. Ví se, že nejen výrazně zvýšená ventilace, ale i zadržování dechu vedou ke změnám vnímání. Také sám úžas 
navozuje zadržení dechu, prostě úžasem skoro nedýchám. Umělecká tvorba je hrou a hledáním - formy, obsahu a toho 
jak forma souvisí s obsahem. A nejen to, je i ponorem do zkušeností Života v nás uložených. Jazyk snů a jazyk umění 
se podobají. Zkouším, jak různé barvy, rytmus a geometrické vztahy souvisí s vyjádřením pocitů a nálad. 
Zdá se mi, že kompexnost - propojování vědních oborů - nutné pro pochopení přírody na jedné straně, a poznání sebe 
sama na druhé straně, je to, co teď lidstvo potřebuje vyřešit, aby neškodilo planetě.



VÝBĚR ZE SKLÁŘSKÝCH VÝSTAVY A SYMPOZIÍ 
1981 - Jugend Gestaltet, Internacionale Handwerksmesse, Műnchen, BRD
1982 - III. Quadrienale des Kunsthandwerksmesse Erfurt, DDR
1983 - Skleněná plastika, Dům umění města Brna, ČSSR
1984 - Glass 84, Valdštejnský palác, Praha, ČSSR
1985 - Días de Praga en Madrid, Madrid, Espaňa
IV. Quadrienale des Kunsthandwerksmesse, Erfurt, DDR
Užité umění mladých, Mánes Praha, ČSSR
1987 - Skleněná plastika, Dům umění města Brno ČSSR
1989 - Böhmische Glas, Kongreshalle Coburg, BRD
Bohemian Arts Glass Exhibition, Azabu Muzeum Dekorative Arts, Tokyo, Japan
1990 - Glasnost from Eastern Europe, Transparence Gallery Bruxelles, Belgium
Bohemian Arts Glass Exhibition, Azabu Muzeum Dekorative Arts, Tokyo, Japan
Böhmische Glas, Kongreshalle Coburg, BRD
Glass Price, Mánes Praha, ČSFR
1992 - Souvztažnosti, Dům umění města Brna Brno, ČSFR
1993 - Festival of Czech and Slovak Art, Antverpen Belgium
National Art & Antigues Fair – Pan Amsterdam, The Netherlands
1994 - Glass Now 16th, Yamaha Galleries Japan
1995 - Glass Now 17th, Yamaha Galleries Japan
Internacionale Glasmesse Frankfurt, BRD
1996 - Internacionale Glasmesse Frankfurt, BRD
1998 - Vidres Txecs de la Postmodernitad, Barcelona, Espaňa
1999 - 2. Mezinárodní symposium rytého skla, Kamenický Šenov
2000 - Glas im Kontext, Internacionales Glas symposium, Frauenau, BRD
2001 - „300 Years of Czech Dekorative art“, Takasaki Museum of Art, Takasaki, Japan
Stanislav Libenský a jeho škola, Prager Kabinet, Technické Muzeum, Praha, ČR
2002 - Stanislav Libenský a jeho škola, Prager Kabinet, Salzburg, Österreich
„Destrier and Unicorn“ Grand Crystal Muzeum & Glass Art Association of Taiwan Taipei, Taiwan
Stanislav Libenský a jeho škola, Prager Kabinet, Grand Crystal Muzeum Taipei,Taiwan
3. Mezinárodní symposium rytého skla, Kamenický Šenov, ČR
2003 - Stanislav Libenský a jeho škola, Museum of Arts and design New York City, USA
2005 - 4. Mezinárodní symposium rytého skla, Kamenický Šenov, ČR
2006 - Glas Gestalten, Bild-Werk teachers Passau, BRD
2008 - 5. Mezinárodní symposium rytého skla, Kamenický Šenov, ČR
2003 – 2013 Glassfestival Karlovy Vary, ČR (několik účastí)
2012 – Zwiesel Glastage, BRD
2013 – International symposium of engravers, Frauenau, BRD
2014 – Skleněná republika / Ambiente Frankfurt, BRD, Jablonec nad Nisou, ČR
2015 – 2016 Gravure on Tour, putovní výstava skupiny evropských rytců skla, Stourbridge - UK, Lommel - Belgie, 
Eye - Netherland, Rheinbach - Germany, Kamenický Šenov - ČR, Tallinn - Estonia, Riihimäki - Finland, Frauenau - 
Germany
2016 - „Femme Fatale“ Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou, ČR
2017 - „Glasgravur“ Glasmuseum Immenhausen, BRD
7. Mezinárodní symposium rytého skla Kamenický Šenov, ČR (a řada Výstav výsledků sympozia v ČR)
2018 - Fenstersturz und Spiegelsaal, Glas zur Zeitenwende, Kultur-Schloss Theuern, BRD
2019 - Zwiesel Glasstage
2019 - 2020 Back on Tour, Riihimäki to Coburg, Riihimäki - Finland, Coburg - Germany

JAROSLAVA VOTRUBOVÁ  * 1951, Cheb

VZDĚLÁNÍ 
1970-1972 Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo nám. Praha 3
1973-1979 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. St. Libenský)

ZAMĚSTNÁNÍ 
1972-1988 designer Sklárny Kavalier, Sázava
1988-2007 ve svobodném povolání
v letech 2007-2018 učila  na středních výtvarně zaměřených školách v Praze SŠMaS a SP



VÝSTAVY HOLOTROPNÍHO UMĚNÍ 
2016 - Pražská Křižovatka, Praha, a Dům umění Opava
2017 - Mezinárodní výstava Holotropního umění, Praha
2018 - Holotropní umění - Hrádek, Kutná Hora, a kulturní dům Šternberk
2018 - Holotropní umění, zámek Linhartovy

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 
1984 - JAV Sklo, Klub Skláren Kavalier Sázava, ČSSR
1989 - JAV Sklo, Galerie Karolina Praha, ČSSR
1990 - JAV, Galerie L Hamburg, BRD
1993 - J & A Votrubovi / Jan Adam, Galerie Rob van den Doel
The Hague,The Netherlands
1995 - J & A Votrubovi, Galerie Rob van den Doel, Praha, ČR
1999 - J & A Votrubovi, Galerie Sklo Petr Praha,ČR
1998 - J & A Votrubovi, Hrádek Kutná Hora, ČR
1998 - J & A Votrubovi, Muzeum Kamenice nad Lipou, ČR
1999 - J. Votrubová, Z. Petr, Galerie Sklo Petr Praha, ČR
2001 - J & A Votrubovi, Hrádek, Kutná Hora, ČR
2002 - J & A Votrubovi, Městská galerie Luka Praha, ČR
2002 - Jaroslava Votrubová, Sklářské muzeum K. Šenov, ČR
2010 – Kráska a zvíře, Atelier in der Ölmühle, Wegberg, BRD
2015 – Ryté sklo Jaroslavy Votrubové, Teplice, ČR
2016 – Pohledy na svět, ryté sklo České muzeum stříbra Hrádek, Kutná Hora, ČR
            Pohledy na svět, ryté sklo, Sklářské muzeum K. Šenov, ČR
2018 - J & A Votrubovi, Huť František, Sázava, ČR

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH 
Sklářské muzeum Kamenický Šenov, ČR
Glas Museum Frauenau, Německo
Grand Crystal Museum Taipei, Taiwan
Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

OCENĚNÍ
1988 - Medaile Balon Klub Prag Praha, ČSSR
2005 - Price of 4. International Symposium of engra-
ved Glass, Kamenicky Šenov, ČR

Na www.votrubova.com naleznete ještě více obrázků, 
nejen rytin, ale i obrazů a grafik. Je tam ke stažení 
e-kniha „Tvůrčí proces jako živý program v nás“.
Je tam i její zkrácené představení (abstrakt), a pár 
dalších textů, které knihu doplňují. Především „Tvůrčí 
proces a dějiny umění“ a „Tvůrčí proces a vizuální 
komunikace“.

„MAGIE HUDBY“ 2014, 40 x 24 x 8,5 cm




