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Na sérii, která nese pracovní název „Okna“,  jsem pra-
covala v rámci art rezidence v uměleckém centru Ge-
dok, ve Stuttgartu. Vizuální kód maleb vychází z míst-
ních architektonických prvků - oken, mříží a zdí - jejich 

ploch a barevností. 
Ve své práci reflektuji aspekty každodenního života, 
naše obavy, přesvědčení, sociální vnímání a estetiku 
vycházející z naší kultury. Tvorba klade důraz na vizu-
ální formu a její způsoby vyjádření, počítá s osobním 
vkladem diváka, ba o to přímo usiluje - zabstraktněním 
formy a neužíváním názvů u děl. Svými díly se snažím o 
intervenci mezi divákem, probuzením nové sféry myšle-
ní. Dát diváku možnost vnímat díla vlastním způsobem, 
reflektovat je a konfrontovat je se sebou samým. Umění 
je způsob vnímání našeho okolí, které může sloužit jako 

aktivní komunikační platforma napříč kulturami. 



Bez názvu, olej na plátně, 140 x 160 cm, 2016

Bez názvu, instalace Hřbitovní kostel Vyškov, olej na plátně, 
tuš na papíře 140x160 cm, 80x90 cm, 200x180 cm, 2016



Bez názvu, instalace Hřbitovní kostel Vyškov, olej na 
plátně, 2016 Bez názvu, instalace Hřbitovní kostel Vyškov, olej na 

plátně, 150 x 120 cm, tuš na papíře 860x150cm 2016



Bez názvu, série 6-ti kusů, olej na plátně, 80x90cm, 2016



Bez názvu, olej na plátně, 200x180cm, 2016 Bez názvu, olej na plátně, 190x190cm, 2016



Dead Man’s Paintings
20–ti dílná série olejů na plátně

 
Série „Dead Man’s Paintings“, vznikla v roce 2015, 
na pracovní stáži ve Finsku. Téma i vizuál série 
podléhá stylu tvorby finského malíře Reina Hieta-
nena. Vdova po malíři věnovala škole obrazy, které 
Hietanen nestihl za svého života dokončit. Obrazy 
se tak staly dostupným pracovním materiálem pro 
studenty. Situace se mne osobně dotkla a proto 
jsem se rozhodla si o malíři vyhledat bližší infor-
mace. Studium Hietanenovy tvorby a rozhovory s 
lidmi, kteří malíře znali, mě lidsky i profesně vel-
mi obohatilo. Tvorba Reino Hietanena mne zaujala 
natolik, že jsem se rozhodla obrazy dokončit. 
Podmalovaná plátna zesnulého malíře se tak stala 
novými díly mladého umělce. Koloběh života.



Bez názvu, kombinovaná technika, 140 x 120cm, 2015 Bez názvu, kombinovaná technika, 46 x 41cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika,  70x 60cm
Bez názvu, kombinovaná technika,  66 x 53cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika, 130 x 120cm, 2015 Bez názvu, kombinovaná technika,  140 x 150cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika, 49 x 39cm, 2015 Bez názvu, kombinovaná technika,  160 x 140cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika,  56 x 41cm, 2015 Bez názvu, kombinovaná technika, 120 x 110cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika, 180 x 100cm,  2015

Bez názvu, kombinovaná technika, 100x 55cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika, 56 x 52cm, 2015
Bez názvu, olej na plátně, 100 x 84cm, 2015



Bez názvu, olej na plátně, 200 x 176cm, 2015
Bez názvu, kombinovaná technika,140 x 120cm, 2015



Bez názvu, kombinovaná technika, 49 x 39cm, 2015 Bez názvu, kombinovaná technika, 160 x 140cm, 2015


