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Vzdělání:
Nejvyšší ukončené – vysokoškolské bakalářské – MgA.
2014 -2017
-ZČU – FDULS
Obor: Ilustrace a grafika – Navazující magisterské studium
2011 – 2014
-ZČU – FDULS
 Obor: Ilustrace a grafika, specializace: Malba
Atelier Aleše Ogouna
2009 - 2011
-ZČU - FUD,
 Obor: Sochařství 
Ateliér Jiřího Beránka
2005 - 2009
-SUŠ Textilních řemesel, Praha
 Obor: Ruční tisk a ruční tkaní



Zahraniční zkušenosti:
Říjen 2014 – Workshop - Žhavé sklo -  Bild-Werk Frauenau 
Německo
Září 2014 – leden 2015 – Erasmus - Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku

Výstavy, Sympozia:
20. – 26. 7. 2014, 10. – 15. 8. 2015 
-Organizace uměleckého sympozia Borovina
Červen 2015 – Přesahy – Galerie Ve středu
24. 9. – 31. 10. 2015 – Výstava pedagogů a absolventů FDULS 
-Nová scéna Divadla J. K. Tyla 
13. 3. – 12. 4. 2019 – Hledání klíče – Galerie U Prstenu
17. 11. 2019 –  4. 1. 2020 - Návraty - Galerie pod Palmovkou

Pro mou práci a způsob přemýšlení je klíčové vzájemné 
působení člověka a krajiny a koloběh života. Fascinuje mě 
hlavně jeho pomíjivost a výjevy každodennosti, v kterých ráda 
objevuji symbolická sdělení. Velice důležitý je pro mě také 
materiál, z kterého obrazy vznikají, ráda pracuji s jakousi jeho 
pamětí. Často používám materiál nalezený na místech 
souvisejících s myšlenkou obrazu, což je příznačné pro celý její 
umělecký koncept.



Poutnice
120 x 80cm

V rámci série Poutnice jsem se vydala na přechod Šumavy. Při svém putování jsem sledovala, 
co se s člověkem děje, když putuje osaměle krajinou, rytmus kroků, proměny okolí...
Záměrem bylo tuto zkušenost uplatnit ve své práci a prostřednictvím poutnice jako 
průvodkyně vytvořit dílo vypovídající o mém aktuálním stavu a názoru na život. 
Tato série je mou diplomovou prací, takže se jedná rovněž o takové ohlédnutí poutnice a 
vyrovnání se s faktem, že jedna etapa života končí a další dobrodružství začíná. 
Nakonec vznikla série čtyř obrazů. Malířce šlo spíše o dojem přítomnosti figury, než o její 
jasné vyobrazení. Figurální prvky jsou zde zachyceny formou jakýchsi fragmentů zasazených 
do prostředí na pomezí iluze a skutečnosti. Fragmenty jsou vůči okolí vymezené materiálem 
režného plátna, jež je místně doplněné o strukturální kresbu uhlem. Na našepsované části je 
jemná malba v kombinaci hlinky a akvarelu. 
Pro nastínění co se na obrazech odehrává, může sloužit obraz bosých nohou v trávě, jako 
zástupná situace pro vyjádření rozpoložení čisté radosti z kontaktu s krajinou. Je to ten pocit, 
kdy se člověk vrátí do role objevitele jako v dětství a věci běžně přítomné v jeho okolí ho 
najednou fascinují.
V průběhu práce vznikl nápad vytvořit jako nedílnou součást díla oblek pro poutnici, který 
by doplňoval sérii obrazů. Jsou v něm vetkány autorčiny konkrétní zážitky z cest. 













Kufr
160 x 95cm
Při práci na tomto obraze jsem se zabývala oblastí týkající se 
lidské intuice, vnímání znamení a náznaků přicházejících k 
člověku zvenčí. Jak se s takovými jevy vyrovnáváme a nakolik 
si je lidský jedinec připouští. Má osobní zkušenost je taková, 
že díky symbolům jsem párkrát tušila skutečnost před tím, 
než jsem se o ní dozvěděla oficiální cestou. 
Jednoho dne jsem uložila do starého kufru všechny předměty 
spojené s blízkou osobou, když jsem kufr po nějaké době 
otevřela, artefakty byly zničeny. V tu chvíli jsem věděla,
že něco skončilo. Na obraze jsem využila kufru jako 
zástupného symbolu k vyjádření tohoto principu. Znovu jsem 
do něj naskládala předměty, které jsem seskupovala do 
vzájemných vztahů, tak aby zrcadlily mé vnitřní příběhy. 
Někde jsem četla připodobnění, že život každého z nás by se 
dal zobrazit pomocí vrstevnic a bodů  podobně jako je v 
mapách zanesená krajina. Prostor kufru je taková moje 
myšlenková mapa. Šlo mi o to, aby kompozice působila křehce 
a vzdušně proto jsem nechala na obraze ve velké ploše 
viniknout surové plátno, na kterém levitují předměty vykryté 
sádrou, doplněné o malbu akrylovou barvou. Plocha kufru je 
vymezena vyšitým obrysem.





Liška
180 x 60cm
Tato malba myšlenkově souvisí s předešlým obrazem. 
V průběhu posledních dvou let jsem měla několik zvláštních 
setkání s liškou. Na jaře po roztání sněhu jsem  šla  na výlet 
podél břehu Berounky a pokaždé jsem tam našla mrtvou 
lišku. Následovaly další podobné zkušenosti na výletě 
v Maďarsku a naposledy v Gdaňsku, kde jsem viděla zmate-
nou lišku uprostřed centra města. Cítila jsem potřebu lišku 
namalovat. Indiáni v souvislosti s podobnými zážitky mluví
o totemových zvířatech. Obraz jsem malovala hlinkami
nasbíranými v místě setkání se zvířetem.





Pomíjivost
 „Připadá mi, že člověk by nejraději zapomněl, odkud pochází, a kam se zase jednou vrátí. 
Jako by se skrýval před pomíjivostí, které je svědkem každý den, protože mu jasně 
připomíná vlastní smrtelnost.“ Jednalo se o prostorovou instalaci, náznak stavby v jejích 
hlavních liniích inspirovaný architekturou hrobek a svatyň. Zásadním prvkem stavby byl 
kruh, symbol věčnosti bez začátku a konce a vegetačního cyklu. Kruh byl umístěn v 
centru nejvyšší části konstrukce, k němu jsou navázány obrazy na provazech, od kruhu 
směřují šikmo k zemi směrem ven z půdorysu konstrukce. Na obrazech byly namalovány 
situace, které v autorce evokovaly pomíjivost nashromážděnou v průběhu práce. Jedná se 
například o nalezené zátiší slepýše pojídaného plošticemi. Krásný příklad životního cyklu, 
děsivý, ale přirozený výjev, ze starého se rodí nové.





Pomíjivost II.
    

Pomíjivosti, jak už bylo zmíněno, přisuzuji jistou 
cykličnost, tak se stalo, že jako reakci na životní 
události vznikla potřeba se k tématu vrátit. 
Ze starého zůstal kruh, který je zde v podobě 
kruhového formátu obrazu. Tentokrát jsem  
vtiskla pomíjivosti podobu rostlin s pracovním 
názvem pomíjivky. Rostlinná říše mi přináší  
mnoho inspirace a pomíjivost je na nich krásně 
patrná.

  90cm





Zátiší
150 x 90cm
Téma tohoto obrazu bylo zátiší, které volně navazuje 
na zátiší holandských a vlámských malířů 17. století. 
„Předměty v malířství soustřeďujícím se na zátiší obsahují
 v tomto období skrytou alegorii, buď pomíjivosti věcí 
tohoto světa a nevyhnutelnosti smrti (téma „vanitas‘‘), nebo 
rozšířením – alegorii křesťanského umučení a vzkříšení. 
Tohoto významu je dosahováno užitím předmětů, většinou 
běžných a všedních, jež mají vedlejší symbolické významy. 
Vanitas (lat. doslova „prázdnost‘‘) je marností ve smyslu
nikoli marnivosti nebo ješitnosti, ale prchavosti či nicotnosti 
pozemského majetku. Nejspolehlivější známkou, že se
takový námět v zátiší skrývá, je umrlčí lebka, „memento 
mori‘‘ upomínající nás, že určitě zemřeme.“  „Květy, 
zejména s kapkami rosy, jsou v této souvislosti symboly 
krátkého života, a tedy rozpadu.‘‘  Namalovala jsem koňskou 
lebku a k ní umístila na surovou dřevěnou desku hlávku 
salátu. Kompozici jsem doplnila květinovým dekorem šátků, 
který má odkazovat na mexické pojetí smrti. Mexičané ke 
smrti přistupují pozitivním způsobem, berou jí jako 
přirozenou součást života. 

1 - HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, str. 497/498




