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Výstava What it feels like for a girl se snaží na dvaceti

osobnosti. Snaží se zobrazovat momenty, které i přesto, že jsou

olejomalbách vystihnout život ženy. Vyobrazené modelky většinou

v dané chvíli příjemné, mohou mít v budoucnosti výrazně negativní

pocházejí z malířova rodinného a přátelského kruhu, případně

dopad. Denní část naopak zachycuje radost ze života, pozitivní

se jedná o ženy, které umělce inspirovaly. Jejich touhy, myšlenky

způsob myšlení, mateřství a zdůrazňuje roli ženy jako základ života

a pocity se snaží zachytit v jednotlivých důležitých momentech jejich

budoucí generace. Výstava dále obsahuje osm obrazů volně

života. Autor má k ženám velmi blízký vztah a jak sám podotýká:

inspirovaných konceptem seriálu American Horror Story: Coven.

„Ženy v mém životě zastávaly důležitou roli, již když jsem byl malý,

Jedná se o personifikace zkoušek Sedmi divů čarodějné školy v New

měl jsem spíše kamarádky a celý svůj dosavadní život si více

Orleans. Postavy seriálu, aby mohly ovládat jednotlivé divy, musely

rozumím právě s ženami. Vždy jsem ženy bral jako múzy, které mě

projít několika zkouškami, které měly často podobu jejich největších

inspirují nejen v umělecké kariéře. Obdivuji jejich způsob myšlení

obav a strachu. Koncept překonání sám sebe a posouvání určitých

a pohled na svět. Za svůj dosavadní život jsem potkal několik

hranic se tak stal dalším z témat této výstavy. Každý obraz v portfoliu

výjimečných žen, které mě silně ovlivnily a podpořily v mých

je doplněn o rozbor malby, vyjádření malíře a vyobrazených modelek,

rozhodnutích. Z těchto důvodů jsem se rozhodl svou novou výstavu

slouží divákovi jako vodítko a představují různé pohledy na skrytý

věnovat hlavně jim. Rád bych otiskl do těchto dvaceti olejomaleb svůj

význam daných děl.

obdiv, lásku k nim, a především jim tak poděkoval za dlouholetou
inspiraci.“
Malby byly vytvořeny v průběhu let 2018 až 2020 mají stejný

What it feels like for a girl je především manifestem oslavující
ženy. Kryštof Novotný se věnuje otázce postavení ženy v dnešní
společnosti

a

pojetí

feminismu

jako

takového.

Upozorňuje

rozměr, a to hlavně z důvodu plynulé návaznosti. Prvotním impulsem

na vzrůstající tendenci negativního vnímání feminismu v dnešní

pro vytvoření výstavy se stal film Betonová zahrada (1993).

době, snaží se přiblížit život ženy mužskému publiku a vykreslit jaký

Ve zmíněném filmu hlavní hrdinka vysvětluje zásadní rozdíl v tom,

je to pocit být ženou.

jakým způsobem společnost vnímá postavení ženy a muže. Výstava
je rozdělena na denní a noční část. Obě časové osy, každá po deseti
obrazech, na sebe dějově navazují a popisují zásadní okamžiky
v životě ženy. První, noční část zachycuje temnou stránku lidské

Kryštof Novotný při tvorbě Vitalum Vitalis
2019; Blansko

I. } Descensum
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Descensum je síla promítnout svou duši do posmrtného života,
objevující se ve výše zmíněném seriálu American Horror Story: Coven. Jedná
se o zkoušku, jež má podobu největšího strachu či traumatické události
zkoušené osoby. Probíhá tak, že si čarodějka lehne na zem, zavře oči a vysloví
zaklínadlo, tím se přenese do posmrtného života. Přežije pouze v případě,
že se navrátí včas do svého těla. V opačném případě se její tělo promění
v prach a její duše zůstane uvězněna v podsvětí jejího vlastního pekla.
Vyobrazená Eva Prokopová je úzce propojena s umělcovým životem.
Je oblečena do černé halenky, jejíž temná barva představuje hrozící smrt.
Vlasy má rozděleny do sedmi pramenů, které odkazují na sedm smrtelných
hříchů. Biblickou tématiku však můžeme spatřit i v samotném jméně
vyobrazené. Rajská Eva zde představuje téma smutku a bolesti. Smrt se zde
stává ústředním tématem obrazu.
Autor se v obraze snaží zachytit dvojí pohled na smrt. Na jedné straně
jako smutnou a nepříjemnou událost, na straně druhé jako nový začátek
a vysvobození. Trestem za hříchy v předchozím životě i věčnou odměnou
za dobré skutky. Pozitivní aspekt je vyjádřen veselým květovaným vzorem
na koberci, který v horní části narušuje zákon perspektivy a odkazuje
tak na posmrtný život, který se nemusí nutně řídit zákony a pravidly nám
známými. Negativní aspekt je obsažen v samotné scéně, která zachycuje
moment, kdy čarodějka podléhá svému niternímu peklu a postupně
se proměňuje v prach. Proměna je však teprve v začátcích a stále je ještě
naděje na poslední záchranu. Hlavní pojetí malby symbolizuje pohřbení
minulosti a odpuštění v přátelství. Sám autor se k dané problematice vyjadřuje
následovně: „Každý máme v životě přítele, kterého ze srdce milujeme,
ale stane se, že kvůli určitým osobním důvodům se s dotyčnou osobou
přestanete stýkat. Po určité době si ale uvědomíte, že tohoto člověka stále
postrádáte, a i nadále chcete, aby byl součástí vašeho života. Tento obraz
popisuje tuto danou etapu, a pojednává o odpuštění a pohřbení temné
minulosti. Smrt je zde nastíněná jako vnitřní síla, která nám pomáhá
se vyrovnat s bolestivou minulostí a představuje osvobození od vlastních
negativních myšlenek.“ „Čas plyne neustále... nezáleží na existenci nebo
neexistenci, nikdo nám neslibuje, že život bude snadný, ale přesto to od něj
očekáváme. Ale je to můj život a já s ním hodlám být. Až do konce, ať už bude
jakýkoliv.“ doplňuje zmíněné myšlenky Eva Prokopová.
Jedná se tedy o emocionální zpověď autora, který se tímto způsobem
snaží vyrovnat s negativními pocity, které prožíval, a otevírá tím novou kapitolu
ve svém životě.

II. } Sadness
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Obraz Sadness je zasazen do prostředí divadla Andromeda na Sicílii.
Architekt divadla, Lorenzo Rein, se stal důležitou inspirací tohoto obrazu.
Jako mladý pásl ovce na zdejších kopcích a snil o tom, že se stane architektem.
Jeho velký sen se stal skutečností, a když se vrátil jako uznávaný architekt,
postavil zde divadlo. Zobrazená žena na malbě pomalu stoupá k vytouženému
cíli, cesta však není lehká. Během své cesty prožívá pocity frustrace, smutku
a strachu z budoucnosti. Její ruka položená na soše poukazuje na minulost
a smrt. Přesto je její pohled stále upnutý na vrcholek kopce. Zapadající Slunce
pak představuje konec jedné životní epochy a neúprosně ubíhající čas, který
nám připomíná, že nesmíme plýtvat svým životem. Malba tedy přestavuje nejen
samotný smutek, ale i cestu za kýženým cílem, která nemusí být vždy
jednoduchá a po které nás často provází nepříjemné pocity.
„Ve smutku vidím noblesu, sílu a krásu, která nám může v určitých
životních situacích velmi pomoci. Z tohoto důvodu jsem do obrazu
zakomponoval západ Slunce, který předpovídá nový den, nový začátek. Tímto
stmíváním prochází duše časem přípravy na novou fázi života, je to doba
obnovy, uzdravení a odpočinku. V životě každého člověka se objeví problémy,
které se mohou zdát stejně bezvýchodné. Přesto však jednou Slunce vyjde
a objeví se úsvit. Obraz tedy prezentuje přicházející noc spojenou s pocitem
smutku, kterému se musíme hrdě postavit, a nakonec se stane naší součástí.“
podotýká umělec.
Vyobrazená Radka Ševčíková se k samotné malbě a otázce
feminismu, vyjadřuje takto: „Dnes a denně se utvrzuji v tom, že být ženou,
kterou bych chtěla být není snadné. Mám pocit, že mnohé situace v pracovním
i osobním životě mě nutí mé ženství potlačit nebo minimálně skrýt do takové
míry, aby ho mužské okolí nevnímalo negativně. Myslím, že ženy jsou silné,
jedná se pouze o to, jak je svět ochotný se na sílu žen dívat. Bylo by ode mě
minimálně hloupé, kdybych nestála na svojí straně, na straně feminismu.
Myslím, že bychom měli začít definovat sami sebe na základě toho kdo jsme,
ne na základě genderu. Pokud cítíme smutek, nevidím jediný důvod se této
přirozené emoci vyhýbat nebo ji tajit. Vnímám rovnováhu mezi dnem a nocí,
láskou a nenávistí či úspěchem a selháním, tak je pro mě důležitá rovnováha
mezi smutkem a radostí.“

III. } Pyrokinesis (fire walk with me)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Ústřední téma obrazu Pyrokinesis představuje schopnost ovládat
oheň, který je také zkouškou sedmi divů v seriálu American Horror Story:
Coven. Pro staré kultury se stal oheň jedním z nejdůležitějších prvků jejich
života, přinášející teplo a světlo, zároveň však v sobě skrýval nebezpečí, které
při špatném zacházení mohlo mít fatální následky. Snad pro jeho
nevyzpytatelnou podstatu nepřestal lidi po celém světě fascinovat. Významnou
myšlenku vznesl Sigmund Freud, který v ohni spatřoval lidské libido
a představy zakázané vášně. A právě onu rozporuplnou symboliku ohně se
snaží malíř přenést do obrazu. Žena na malbě je zachycena právě v momentě
spalující touhy a vášně odkazující na Freudovy úvahy. Zatímco prvek ohně je
v obraze zastoupen Sluncem vycházejícím za lesem, u kterého divák není sto
říct, zda je pouze osvícen ranním světlem nebo je v plamenech. Zachycuje tak
onu nejistotu, která je pro oheň tak typická.
Vyobrazená Ksenija Kovalčuk již od mala velice intenzivně vnímala
okolí kolem sebe, ve kterém vyrůstala. Každá maličkost, každý detail
na ní působil různým způsobem a snad právě proto se rozhodla studovat
architekturu, kde svůj smysl pro detail může velmi dobře uplatnit. Sama Ksenija
se k dnešnímu postavení ženy a tématu malby vyjadřuje takto: „Nejsem
kdovíjaký zastánce feminismu, avšak role ženy v takto maskulinním světě není
zcela snadná. Bohužel v dnešní době tento výraz nabývá hanlivý podtext.
Je automaticky spojován se silnými ženami, které se ničeho nebojí, dokážou
být stejně kruté jako muži na nejvyšších pozicích a upřednostňují kariéru
před rodinou. Pro mě osobně by měl feminismus vyznačovat právo ženy žít
jakýmkoliv způsobem je jí pohodlné a svobodné, a to bez ponižování ze strany
mužů, ale stejně tak i žen samotných. Musíme se naučit hledat kompromisy
i v tak komplikovaném světě jako je ten dnešní. Není to boj pohlaví, ale boj
o inteligentní a vyzrálou společnost na Zemi. Obraz vyjadřuje moje nejniternější
pocity. Zobrazuje vášeň a naprosté podlehnutí ji a oddanost. Zobrazuje ženu,
která se neřídí rozumem, ale svými pocity. To vše promlouvá skrze oheň,
který je mi blízký jak z hlediska, tepla, světla tak i jeho nebezpečí. Lesy
zaplavené sluncem v pozadí malby vystihují moje tíhnutí k samotě
a vyřazení z ordinérní společnosti. Otázka je, do jakého stupně je vhodné
za takovým ohněm jít?“

IV. } Divination (intelligence)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Portrét vyobrazuje Markétu Giblovou na zahrádce brněnské kavárny
Café Alfa. Samotná podstata obrazu symbolizuje inteligenci ženy.
Žena představuje věštkyni, která poskytuje seanci nad výkladem tarotových
karet. Věštění je schopnost získat přímo (pomocí intuice) nebo nepřímo
(pomocí nástroje) znalosti o předmětu, osobě, místě nebo fyzické události
pomocí jiných prostředků, než jsou fyzické smysly daného uživatele.
Je to jeden ze sedmi divů objevující se v seriálu American Horror Story: Coven.
V závislosti na účelu se věštění rozlišuje v konkrétních oborech,
jako je např. vidění, či detekce nebezpečí ve všech možných formách.
Jezevčík v náručí modelky připomíná řešení všech situací a scénářů.
Dále pes symbolizuje vitalitu, radost ze života, oddanost a vytrvalost. Vedle
znázorněné modelky jsou na levém stole položeny její oblíbené cibulové
květiny. Pohár ležící na stole vpravo v podobě lidské lebky imituje chytrost
a moudrost, kterou čerpá dotyčná věštkyně k výkladu z tarotových karet,
ale také připomíná pomíjivost života a smrti. Za ženou jsou zachyceni
návštěvníci kavárny v šedé a černobílé barevnosti, ta symbolizuje
šachovnicovou hru, která se především vyznačuje potřebnou inteligencí
a soustředěním. Znázorněný vesmír za balkonem představuje lidská omezení
a připomenutí nechat mysl zakotvenou v reálném světě. Aspekty
znázorněného vesmíru, šachovnicové barevnosti, věštících karet obsahují
společné mystické vlastnosti, které malíř mezi sebou vzájemně propojuje
a sám se k danému tématu vyjadřuje takto: „Podle mého názoru čtenář
tarotových karet musí oplývat i vysokou inteligencí, aby si dokázal správně
domyslet konkrétní význam z vyčtených karet. Intuice je schopnost jen věci
vědět, ale díky inteligenci si osoba vyloží pravý význam. V renesančním umění
vidím noblesu, pokrok, inovaci, nekončící inspiraci, a touto malbou jsem chtěl
tomuto významnému slohu složit poctu.“
Na otázku, co pro znázorněnou modelku na obraze znamená
feminismus odvětila: „Původně jsem měla napsaný sloupek o tom, jak táta
doma umýval nádobí, nerozdělovala se „ženská“ a „mužská“ práce. Nikdy jsem
se nesetkala s tvrzením, že něco kvůli svému genderu nezvládnu. Jak macho
mamuti, kteří si myslí, že absence penisu znamená předurčení k domácím
pracím, stejně brzo zemřou pod haldou svých špinavých ponožek, které jim
nebude mít kdo vyprat. No a pak jsem se dočetla o únosu, znásilnění
a následném ukamenování mladé kurdské političky Hevrin Khalef. Ponožky
najednou nejsou takový big deal... Takže si přeji, aby se jednou jakákoliv žena
nebo dívka na světě mohla chovat tak, jak uzná sama za vhodné, a nebude
se muset bát reakcí okolí.“

V. } Fear/Power
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Obraz Fear/Power inspirovaný písní How Big, How Blue, How Beautiful
(Florence And the Machine) zobrazuje moment, kdy se žena setkává s něčím
jí neznámým, má strach, přesto je však připravena bojovat. Je obklopena dvěma
jeleny představující její ochránce. Jelen a růžová barva šatů jsou ztělesněním
ženské něžnosti, jelenova intuice nám pak napovídá, kdy utéct či bojovat
a vyžaduje, abychom věřili sami sobě. Les, do kterého je scéna zasazena, může
skrývat různé druhy nebezpečí a je zahalen tajemstvím a neznámem. V tomto
případě jej můžeme interpretovat jako ohrožující aspekt vlastního podvědomí
pramenící z nedostatku vědomí a sebepoznání. Zároveň je to místo,
kde se můžeme dostat do kontaktu s vlastní vnitřní krásou a naplnit srdce nadějí.
„Líbí se mi myšlenka, že vše na světě je mezi sebou vzájemně
propojené. Tak je tomu podle mě i u pocitu strachu a síly. Osoby, které mají
balanci mezi těmito pocity se nebojí jít si za svým snem, postavit se svým obavám
a být ostražití. Věřit v sebe a tomu, co víte, že je pravda, a podle toho tak dál ve
svém životě postupovat. Malba tedy především reprezentuje rovnováhu těchto
dvou pocitů (strachu a síly).“ říká Kryštof Novotný.
„Dříve jsem byla často ve stresu a strachu ze selhání. Čím jsem starší,
uvědomuji si, že není kam spěchat. Hmotné věci neutečou, a hlavně nedokážou
člověka udělat šťastným trvale. Důležitější je vychutnávat si daný okamžik,
dokázat špatné chvíle změnit na hezčí. Chci říct, že v dnešní době je mnoho věcí
zaměřených na peníze. Mnohem důležitější je abychom více pozornosti věnovali
lidským vztahům, například lásce. Láska má mnoho podob, nemám teď na mysli
lásku dvou lidí, ale spíše lásku k přírodě, zvířatům, lesům a našemu okolí.
Neustále si vkládám do paměti, že nesmím hřešit slovy, když jste žena
je to poměrně složité (smích). Ovšem je na výběr, buď budu sílu slova využívat
v šíření zla, nebo ve jménu pravdy a lásky. Snažím se volit druhou možnost,
jelikož pak se cítím šťastná a klidná. Cením si toho, že jsem žena, nejsem o nic
míň, ani víc než muž. Jsem vděčná, že žiji v zemi a době, kdy a kde
je rovnoprávnost mužů a žen – žijeme v souladu. V mé vlastní interpretaci obrazu
vidím velkou bílou zář, cítím se zranitelná, chci se chránit. Nevím, zda mě někdo
nenapadne. Nevím, čemu věřit. Nikdy nevím, co se zde skrývá, stejně tak co se
skrývá v hloubce moji mysli. Bojím se své skryté síly, pochybuji o ní, a taktéž
pochybuji sama o sobě. Musím v sobě najít klid, důvěřovat si, postavit se za sebe
a znát svoji hodnotu. Skutečná síla vychází z lásky, ze svého srdce, soucitu
a pocitu hojnosti. Vychází z naší sebejistoty, víry sám v sebe. Pokud jsem silná,
vidím věci jasně, znám svoji hodnotu, znám svoji cestu, svůj cíl
a stojím za pravdou.“ říká vyobrazená Olga Martinkovičová.

VI. } Electricity (cross that bridge is the consequence)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2018

Jelikož obraz Electricity byl vytvořen jako první, můžeme říct,
že právě zde se zrodil koncept celé výstavy. Žena je na cestě domů
po prohýřené noci, která jí však nepřináší žádné potěšení. Procházejíc pod
Brooklynským mostem spatří blesk, který ji vyděsí. Autor vystihuje moment,
kdy člověk neví, kam dál ve svém životě a snaží se tyto pocity zahnat, jak jen
může. Most, pod kterým žena prochází, představuje naději. Naději na lepší
život, metaforický přechod z prázdnoty a frustrace k životu na druhé straně,
plného radosti, sebepoznání a sebepřijetí.
„Pokud se dostanete přes tento most, můžete se následně ocitnout
na lepším místě na druhé straně s vyhlídkou na lepší zítřek. Most tedy
symbolizuje jakýkoli přechod v životě mladé dívky, ve které probíhá vnitřní boj
s vlastními rozpolcenými myšlenkami a minulostí. Zobrazený blesk především
znázorňuje úderné probuzení a uvědomění si vlastních chyb.“ říká Kryštof
Novotný.
Symbolika blesku je silně zakořeněna v řecké a římské mytologii.
Často je blesk vnímán jako boží trest, hlavní zbraň nejvyššího boha Dia.
V dnešní době je vyobrazení blesku nejčastěji spojováno se sémiotickým
zobrazením elektřiny, na které v malbě odkazuje osvícený New York, město,
které nikdy nespí. Na obraze blesk představuje především strach
z budoucnosti a hledání cesty k vysněným cílům, který zapaluje naše nitra.
Měsíc je vyjádřením naší vnitřní intuice, podprahových emocí, čímž zdůrazňuje
symboliku vyobrazených blesků.
Malíř obraz věnoval své nejlepší přítelkyni Yvette Procházkové,
se kterou prošel razantní životní změnou. Jejich společné období temna
spočívalo především v hledání cesty a životního smyslu, oba se utápěli
v depresích a neznalostí sami sebe. Snad právě díky tomuto smutnému
období se jejich vztah prohloubil a společně našli každý svůj životní smysl.
Yvette Procházková se k obrazu vyjadřuje takto: „Upřímně souhlasím s tímto
popisem a přijde mi to jako vytržené z vlastní duše. Jako žena pracující v ryze
mužském oboru se s celým konceptem této výstavy hluboce ztotožňuji. A i přes
to, že je dnešní doba k ženám vstřícnější, vždy mi to přišlo jenom povrchové.
Hrané. Ženu podle mě dnešní společnost stále vidí jen jako objekt, nádobu,
která se používá, ale nemá vlastní náplň. A je velmi tenká hranice mezi tím,
za co si mohou ženy samy a co nám dělají muži. Jediná možnost, jak se muži
vyrovnat, je být mužem. Ale upřímně, proč bychom to měly chtít?“

VII. } Happiness (city light painted girl)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2018
Obraz Happiness (City light painted girl), inspirovaný písní Self
control (Laura Branigan) je časově propojen s obrazem Electricity. Odehrávají
se ve stejný okamžik, přesto každý na jiném místě. Ženy na obou obrazech
jsou si velmi blízké, jejich provázanost se odráží v úplňku. Scéna se odehrává
u italského městečka Riomaggiore v oblasti Cinque Terre. Město známé
především pro své pestrobarevné fasády domů. Právě romantická atmosféra
tohoto města jen podtrhuje celkové téma daného obrazu. Žena na lodi
je oblečena do bílých šatů představující nevinnost a čistotu, převládající modrá
barevnost má evokovat důvěru, moudrost a klid.
Vyobrazenému moři opět autor přikládá hlubší význam. Inspirován
novelou Stařec a moře, se snaží přenést hlavní myšlenku díla do obrazu. Autor
vidí hlavní myšlenku díla v tom nevzdávat se a setrvat, a to i přes
to, že člověk nakonec nezíská přesně to, po čem prvotně tak moc toužil.
„To, co považuji za nejdůležitější paralelu v této malbě je znázorněný vztah
moře a života obecně. Nepředvídatelnost těchto dvou přírodních sil,
kdy temné mraky skryjí měsíc a moře přináší vlny, které znemožňují klidnou
plavbu vpřed, a jediným řešením je vrátit se na břeh, či být více opatrný před
náhlými životními překážkami. Postavit se daným problémům a vyřešit je,
aby byl člověk opět šťastný.“ vysvětluje malíř. Autor se snaží zachytit štěstí
prchavé a proměnlivé, podobně jako samotné moře. Vyobrazená slečna
Kateřina Staňková však navzdory všemu je šťastná a veselá.
„Miluji, když lidé v mojí přítomnosti mohou být sami sebou
a mohou projevit své nejsilnější a nejskrytější stránky duše a touhy. Uvědomuji
si současnou problematiku žen, v rámci feminismu se dle mého názoru vytrácí
ženství. Ženy se oddělují od mužů, nesdílí se s nimi v důvěře a nečerpají
od nich potenciál plnohodnotného vztahu. Ženy hrubnou, uzavírají se do sebe,
bojí se být slabé. Podle mě harmonie a spokojenost žen i mužů nastane
v okamžiku, kdy si začneme důvěřovat. Na druhou stranu silně pociťuji novou
vlnu vědomých a silných žen, které dokážou vynášet na světlo světa svou
ženskost v její pravé podstatě. Pro mě obraz představuje tajemno, hluboké
emoce, skrytou sílu a touhy. Skryté vnitřní duchovní bohatství,
které zahaluje tma a odraz vnitřních tužeb a charakteru duše.“ říká Kateřina
Staňková.

VIII. } The Night is Young
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Malba zobrazuje dvě kamarádky při večerní oslavě v Brně. Dívky sedí
ve výklenku jejich oblíbeného podniku v očekávání, co jim dnešní noc přinese.
Noc zde symbolizuje svobodu a naději. Zelené světlo na semaforu představuje
volnost a nekonečné možnosti zábavy. „Namaloval jsem obraz oslavující noční
život a bezstarostnost zábavy. Přesto jsem ale nechtěl vytvořit malbu, která
bude až příliš upozorňovat na rozzářené barvy, zamlženost a všude přítomný
alkohol, jelikož tento stav má pouze dotyčná osoba ve své mysli, ale okolí
kolem zůstává neměnné, proto jsem se snažil tento obraz namalovat co možná
nejrealističtěji. Zachytit takzvaný pocit štěstí a spokojenosti, kdy cítíte
že dokážete cokoliv a máte před sebou nekonečně mnoho možností, míst
a věcí, které můžete objevovat. Tento pocit, ale netrvá věčně a tato malba
je jeho upomínkou.“ vysvětluje autor hlavní záměr obrazu.
Slečny znázorněné na obraze se vyjadřují k dnešní problematice
v postavení žen ve společnosti, takto: „Feminismus pro mě představuje
vzájemný respekt obou pohlaví. Jsem obklopena lidmi, kteří sdílejí podobný
názor a není pro ně samozřejmostí, že ženy někdo osahává nebo je, jakkoliv
uráží, když nechtějí. A pokud už se do takové situace dostanu, vždy je tam
někdo, kdo se vás zastane. Problém nastane, když jste mimo a nikdo
z vašich přátel to nevidí. V takových situacích mě často přemůže strach,
že mě označí za holku bez smyslu pro humor, za holku, co zbytečně přehání.
Každý z nás máme tu hranici nastavenou trochu jinak a jedna občas nevhodná
poznámka, vtípek nebo letmý dotek může ublížit. A právě v takových situacích
si uvědomuji, jak je důležité o takových věcech mluvit, vzájemně si naslouchat
a následně se podle toho chovat. Z celého srdce si přeji, abych žila ve světě,
ve kterém nebudu mít strach ozvat se, když něco není v pořádku.“ zmiňuje
Kateřina Kotápišová a její kamarádka Kristýna Pavlíčková její myšlenku dále
rozvíjí: „Přála bych si žít ve světě, kde pohlaví člověka nemá vliv na kvalitu jeho
života. Ve světě, kde bych mohla jít v noci do parku, nechat drink v baru bez
hlídání, stopnout auto a vydat se kamkoli na světě. Beze strachu, že moje
pohlaví bude důvodem, proč mi někdo ublíží, a proč ostatní řeknou, že jsem si
za to mohla sama. Přála bych si žít ve světě, kde jsou všechny hlasy slyšet
stejně. V politice, ve školách, v rodinách. Ve světě, kde ženy nemusí nikomu
dokazovat, že zvládnou udržet krok. Ve světě, kde jsou všichni autentičtí
a svobodní. Tak chápu poslání feminismu. Dnešní svět není dokonalý.
O to důležitější jsou pro mě lidé, před kterými můžu být sama sebou.“

IX. } Work
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Téma práce není v dějinách umění žádnou novinkou, přesto se zde
autor obrazu snaží nahlížet na práci z několika odlišných úhlů pohledu.
Inspirace Manetovým obrazem Baru ve Folies-Bergère, vystaveného
v pařížském salónu v roce 1882 je zde naprosto nepopiratelná. Barmanka
připravující drink pro své zákazníky je znázorněním povinnosti
a odpovědnosti. Jak její výraz napovídá, že jí práce baví, navzdory hořkosti
a útrap, které může práce přinášet. Ty jsou ukryty v detailu samotného drinku,
který barmanka připravuje. Jedná se o drink Negroni italského původu,
který je známý hlavně pro svou hořkost. Dívky za velkým skleněným oknem
brněnského Baru, který neexistuje jsou pak pojítkem s předešlým obrazem
The Night is Young, a představují tak onen kontrast mezi bezstarostnou
zábavou a povinnostmi.
„Dlouho jsem si pohrával s myšlenkou, jak zajímavě znázornit práci
v životě ženy. Nechtěl jsem pouze vytvořit obraz, který bude danou práci
popisovat, ale bude se jednat o hlubší myšlenku. Když jsem poprvé mluvil
s Kristýnou, pověděla mi, že svoji práci opravdu miluje. Tento fakt se mi velmi
zamlouval, že člověk může i doopravdy zbožňovat svoji práci. Vezmeme-li
v potaz fakt, že noční život, drinky a bary jsou ve společnosti spojeny
se zábavou, ale může se jednat i o druh výjimečné práce. Dále se mi líbilo,
že se jedná o barmanku, která je úspěšná i v jiných kreativních odvětví práce,
kde se většinou setkáváme s muži než s ženami.“ říká Kryštof Novotný.
Kristýna Vysloužilová pracuje jako barmanka a je hlavní inspirací
tohoto obrazu. Sama se k obrazu i k otázce feminismu vyjadřuje
takto: „V obraze vidím čtyři roky dřiny, která mi dala tolik zkušeností
a bizarních příběhů, které nedokážu ani spočítat. Vidím bar, jenž bude
z části navždy mým domovem a vidím můj nejoblíbenější koktejl zvaný
Negroni, který nejenom ráda míchám, ale i ráda piji. Můj stručný názor
na feminismus je v poslední době celkem proměnlivý. Momentálně mám
trochu obavy z toho, jak extrémisticky se toto hnutí začíná jevit. Je ale možná
pravda, že můj pohled je nejspíš neobjektivní, měla jsem totiž
v osobním a pracovním životě veliké štěstí a s žádnou nerovnoprávností jsem
se doposud nesetkala.“

X. } Transmutation I
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Transmutace je magická schopnost pohybovat se okamžitě
z jednoho místa na druhé bez fyzického obsazení prostoru mezi nimi. Je to
jedna z čarodějnických zkoušek ze seriálu American Horror Story: Coven.
Malba je koncipovaná jako dvou obraz, který je hlavním spojením mezi denní
a noční části výstavy. Dvojčata Viki a Agnes Mráčkovi na malbě představují
dualismus v mnoha podobách. Téma obrazu poukazuje na protikladné síly,
které mohou být ve skutečnosti vzájemně komplementární jako např. jin
a jang. Podle této filozofie má vše své protikladné aspekty, stín nemůže
existovat bez světla. Na první části Transmutace je zachycena umělcova
kurátorka Viki Mráčková. Noc je často spojována s nebezpečím a zlem kvůli
psychologickému spojení strachu z neznáma a temnoty bránící ve vidění. Noc
je přirozeně spojena se zranitelností a nebezpečím pro lidské přežití.
V pozadí scény je namalován dub, který je spojen s morálkou, sílou
a poznáním.
Sestry Mráčkovy se k tématu feminismu vyjadřují takto: „V dnešnej
dobe je feminizmus vnímaný v značne pejoratívnom duchu, čo je škoda.
My ženy sme boli, možno aj našou minulosťou, dohnané k tomu, aby sme
strácali svoju tvár vplyvom nárokov a konvencií. To, čo feminizmus
predstavuje dnes vnímame ako strach nevrátiť sa v čase späť. Našťastie,
v našej západnej kultúre sa pozícia ženy zlepšila alebo si aspoň udržiava
úroveň, ktorú nám naše predchodkyne vybojovali. Avšak postavenie žien nám
príde stále mierne stereotypizované minulými storočiami. Žena v pozícií
sexuálneho objektu, či objektu domáceho násilia a podobne, je bezpochyby
skúsenosťou každej z nás. Takéto správanie mužov rozhodne odsudzujeme.
Ak by však mali mať dnešné feministky jediný cieľ, zhodneme sa na tom,
že by to mal byť koniec takéhoto pohľadu. Napríklad také hádky ohľadom
oficiálne uznávaných ženských prípon nám prídu trochu prehnané, minimálne
v porovnaní s tým najdôležitejším – ochrániť ženu ako samostatnú osobnosť
a bytosť. No zároveň naše postavenie, ako žien spoločnosti, vnímame možno
trochu v takom archaickom duchu – ako nežné pohlavie, ktoré dokáže vytvoriť
domov a predovšetkým dávať lásku. Nie však byť nesamostatnými. Myslíme
si, že aj v tomto prípade ide najmä o hľadanie kompromisu a sme skutočne
veľmi rady, že Kryštof je jedným z tých mužov, ktorým názor žien aj v tejto
problematike nie je ľahostajný.“

XI. } Transmutation II
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Druhá část obrazu popisující kouzelnou schopnost Transmutaci
probíhá za letního dopoledne, kdy nejsilněji svítí Slunce. Účinky dne a noci
nejsou vidět pouze v říši zvířat. Rostliny se také vyvinuly přizpůsobením,
aby se co nejlépe vyrovnaly s nedostatkem slunečního světla během noční
doby. Znázorněná Agnes Mráčková je obklopená svými oblíbenými květinami,
vlčím mákem zde parafrázujícím mír a přijmutí negativních pocitů. Borovice
v pozadí symbolizuje moudrost a dlouhověkost.
„Celý koncept výstavy What it feels like for a girl jsem se snažil
pojmout v minimalistickém stylu. Zachytit co možná nejpřesněji dotyčné ženy,
a znázornit co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji scénu každé malby, kterou
divákovi představuj. V této výstavě jsem si také často pohrával s barevností
každé malby, jelikož jsem často vyřadil jednu ze základních barev
komplementárního barevného kruhu. Transmutace byl pro mě důležitý obraz,
ve kterém jsem chtěl nenásilně znázornit přechod z temné části výstavy
do té radostnější části oslavující život. Pro představení dualismu jsem
už od první myšlenky věděl, že v malbě využiji dvojčata, která mají v mytologii
hlubokou tradici. Podoba sourozenců je navenek zřejmá, ale stejně tak jako
noc a den jsou si odlišní. Každý člověk je výjimečný, každý má své kladné
a záporné vlastnosti, ale dar je v nich najít určitou rovnováhu, přece nic v životě
není černobílé.“ podotýká umělec.

XII. } Allegory of art
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Malba nás zavádí do prvních podzimních dnů. Kompozice obrazu
se odehrává na břehu rozsáhlého jezera a částečně je inspirovaná kompozicí
slavné malby Tureckých lázní (1862) od Jeana A. D. Ingrese. Každá z deseti
žen na obraze parafrázuje jiné odvětví umění: hudbu, zpěv, divadlo,
fotografii, malířství, módu a tanec. V levé dolní části je namalovaná
zpěvačka a herečka Hana Barbara držící klávesy, kousek od ní je položena
maska odkazující na její divadelní kariéru. Vedle sedí italská zpěvačka
Rachele Marinelli hrající na kytaru. Naproti nim sedí a zpívají Lucie
Šimůnková a Kateřina Fraňková, ta zde hraje na ukulele. Za hudební
skupinkou je zachycena fotografka Kristýna Chocholáčová. V pravé dolní
části obrazu je zobrazena při tvorbě malířka Veronika Smíšková, za ní stojí
sestry Prokopovi symbolizující módu a design. V jejich ušitém oděvu vedle
nich stojí Kateřina Krahulcová představující modeling. V pozadí je zachycena
tanečnice Sarah Salloum.
Kryštof Novotný se k tématu malby vyjadřuje takto: „Den a noc mají
během podzimní rovnodennosti stejnou délku. Podzimní období se zaměřuje
na nestálost života a zdůrazňuje, jak důležité je přijmout přítomnost, právě
proto jsem využil období podzimu k přechodu z temné části výstavy
do té veselejší. Díky měnící se povaze života nám každý den přináší nová
tajemství. Zašedlé počasí a měnící se listy ztělesňují neznámé. A jakmile
přijmeme tyto záhadná tajemství, máme větší kapacitu žít naplno. Jak teploty
klesají na úroveň padajících listů, podzim ilustruje krásu odpuštění, uzavření
a přenesení se přes špatné vzpomínky. Tak můžeme tento koncept obrazu
využít pro prospěch našeho vnitřního ega, hrdosti a víry v sebe.
Mým zásadním cílem však bylo zachytit deset talentovaných žen,
které dohromady spojilo umění v jakékoli podobě.“

XIII. } Telekinesis (studying)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Obraz představuje telekinezi, schopnost manipulovat a vyvolat
pohyb fyzických objektů, aniž by se jich dotyčná osoba dotkla. Je to jeden
ze sedmi divů, které se objevují ve zmíněném seriálu American Horror Story:
Coven. Na malbě je zobrazena vznášející se Kristýna Hanáková nad svojí
postelí, na které leží učebnice, díky kterým dotyčná žena získává nové
znalosti. Celý obraz je laděn do bílé barvy, která ovlivňuje mysl a tělo tím,
že pomáhá k mentální čistotě. Bílá postel je předzvěstí velké a čisté lásky.
Bílé růže zde představují mír a nevinnost. Laděný nábytek v barvě zlata
symbolizuje vznešenost, magii a především bohatství, které zde imituje
kreativní mysl a duševní naplněnost. Nad znázorněnou modelkou
je zavěšená socha, kterou vytvořil mexický umělec David Troice. Ten byl
už odmala fascinován papírovými origami, které ho vedly ke studiu
průmyslového designu, a právě tehdy vytvořil svůj první kus origami
ze železa, což ho neustále vede k nekonečným experimentům práce se
světlem a prostorem. Malíř zmiňované téma malby doplňuje takto: „Při výběru
modelky na obraz studia mě ihned napadla Kristýna, která se neustále musí
vzdělávat na náročné cestě k dosažení doktorského studia. Její vznášející
se tělo na malbě znázorňuje pocit vědění, který člověk získává
při sebevzdělávání a duševní rovnováhy. Použití sochy od Davida Troice
podle mého názoru dodává malbě modernější ráz, a poukazuje na fakt,
že umění především spojuje i umělce.“
„Feministická hnutí se v dnešní době mnohdy radikalizují a jejich
názory často postrádají zdravý úsudek. To je dle mého názoru škoda. Ženy
potřebují být slyšet a být mužům rovnocennými partnery. Avšak ne proti nim
bojovat, jak už to u mnohých feministických uskupení bývá. Pro mě bude vždy
vzorem žena, která je zdravě sebevědomá a stojí si za svými názory
a hodnotami. I proto jsem si vybrala jít cestou pomoci a zodpovědnosti, stát
se doktorkou. Není to pro mě profese ale poslání, ve kterém se kloubí
všechny vize a hodnoty, které uznávám. Doufám, že v budoucnu budu
i já inspirací a hnacím motorem pro jiné ženy.“ svěřuje se Kristýna Hanáková.

XIV. } MENstressuation
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Menstruace je neoddělitelnou součástí v životě ženy. Bohužel
po staletí bylo toto téma tabuizováno, a i přes snahy některých žen je stále
toto téma opředeno studem a strachem z odsouzení. Zřejmě neznámější tabu
o menstruaci jako o nečisté, známe již z biblických časů, kdy ženy v tomto
období byly společensky odděleny od jejich tábora. Ne vždy však perioda byla
vnímána tímto způsobem. Naopak v některých kulturách byly menstruující
ženy považovány za posvátné a jejich krev byla vnímána jako zdroj ženské
síly, zvláště nebezpečný pro sílu mužů.
MENstressuation, název malby odkazuje na frustraci z patriarchální
společnosti a mužů obecně, zachycuje menstruující ženu ležící uprostřed
Černého jezera poblíž Doo Lough mezi irskými horami Mweelrea a Sheeffry
Hills. Červená barva mokré látky odkazuje nejen na samotnou menstruační
krev, nýbrž i na bolesti, vztek a nepříjemný pocit často s periodou spojený.
Žena je zasazena do irské minimalistické přírody, jež vytváří dva důležité
prvky – ženu a nezkrocenou krajinu, jež mají společný základ – přírodu.
Ta však poukazuje na pozitivní stránku menstruace, a to právě svou čistotou.
Jak bylo zmíněno na začátku, je to důležitá součást života ženy
a v přeneseném slova smyslu ji také můžeme vnímat jako očistu, případně
nový začátek.
Saveria Spezzano se vyjadřuje k obrazu i patriarchální společnosti
takto: „Pro mě, název obrazu znamená mnoho. Když jsem byla mladá
a vlastně občas i dnes, chtěla jsem být mužem. Záviděla jsem jim, chtěla jsem
žít život jako oni, být venku pozdě do noci a nebát se, že mi někdo ublíží.
Chtěla jsem spát, s kým jsem chtěla a nebýt nazývána děvkou, jenom proto,
že se mi to líbilo. Chtěla jsem cestovat beze strachu, že mě někdo znásilní,
tak jako se to stalo mé kamarádce. Vím, že nemůžu být mužem, ale slíbila
jsem sama sobě, že už se nebudu bát. Budu cestovat sama, budu venku
dlouho do noci a budu spát, s kým chci, kdy budu chtít. Budu svobodná žena!
Feminismus ve své podstatě chce, abychom se naučili milovat. Není to válka
mezi muži a ženami! Je to válka stereotypů, všechny jsou stejné: být hubené,
něžné a dokonalé. Takové máme být. Celý svůj život jsem se cítila tlustá,
trapná a nedokonalá. A fakt, že jsem lesba tomu moc nepomohl. Nechtěla
jsem být jiná, nechtěla jsem být ženou. Dnes je mi skoro 25 let, jsem hrdá
lesba a šťastná žena. Ale nebylo to vždy lehké. Na těch pár řádcích, co mám
k dispozici, nejsem schopna vysvětlit, jak jsem to udělala, čím jsem si prošla.
Mohu ti však říct, má přítelkyně, že je nutné to udělat. Přijmout sama
sebe a začít musíme už teď. Pevně vás všechny objímám.“

XV. } Concilium (socialization)
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Concilium je schopnost ovládnout mysl druhého prostřednictvím
prosté vůle, která umožňuje vykonávajícímu ovládat jejich činy, vzpomínky,
pocity a myšlenky. Je to jeden ze sedmi divů ze seriálu American Horror
Story: Coven. Čím silnější je mysl člověka, tím větší úsilí je třeba k jejich
ovládnutí, přesto osoba kvalifikovaná v této schopnosti může rozbít jakkoli
odolnou mysl. Je možné této schopnosti zkusit vzdorovat, ale časem každý
podlehne. Scéna obrazu popisuje ženu, která po ránu relaxuje na svém
balkoně a za ní na ulici probíhá zuřivý boj a protest. Modrá a zlatá deka
symbolizuje rozdělení výstavy na noční a denní část, a představuje onu
balanci mezi dobrem a zlem. Poletující popel představuje morální
a společenský úpadek.
„Malba interpretuje duševně vyrovnanou ženu, která je přes všude
přítomný chaos ponořená do vlastní víry a lásky v lepší svět. Obraz dále
parafrázuje ovládnutí mysli, tím pádem modelka za sebou nechala zastavit
čas, čímž zabránila dalšímu násilí. Socializací je zde myšleno osobní
vyjádření jedné osoby, která může svým názorem ovlivnit rozhodnutí
ostatních lidí okolo sebe.“ doplňuje popis malby samotný umělec. Modelka
Jessica Monteiro se k tématu malby vyjadřuje takto: „Feminismus vede
důležité konverzace, bourá stereotyp silných mužů a slabých žen. Ano, jsem
feministka! Jestli nenávidím muže? Absolutně ne! Miluji muže. Obzvlášť ty,
kteří feministy jsou a ženy, které prahnou po tom, co jim právem náleží.
To, že žádám o stejná práva, jakými holdují muži neznamená, že si přeji,
aby se se mnou jako s mužem jednalo. Jsem hrdá, jsem ambiciózní
a naprosto přesně vím, co chci. If that makes me a bitch, OKAY!“

XVI. } Sex
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Na této malbě sexuální potěšení představují rozkvetlé květiny okolo
Markéty Břundové zachycenou v euforické póze. Scéna symbolizující sex
se odehrává na louce, za kterou se v dáli tyčí mohutná skála lehce imitující
mužský pohlavní orgán. Fialové nebe v pozadí představuje nevinnost,
skromnost a věčnou lásku. Okolo modelčina nahého těla jsou rozkvetlé
kopretiny symbolizující mládí, spravedlnost a čisté myšlení. V tomto daném
sexuálním tématu mohou být tyto květiny vyložené i jako symbol ukončené
cudnosti a panenství. Významy pivoněk a fialek v malbě zahrnují romantiku,
čest a soucit. „Sex ve mně především evokuje příjemný pocit v kontextu
s láskou a uvolněním. Dále mám tento erotický prožitek spojen s určitým
zvířecím pudem, který je propojen s přírodou, proto jsem scénu zasadil
do romantické krajiny.“ popisuje svůj záměr malíř.
Vyjádření k pojetí malby a názor na feminismus dále rozvíjí Markéta
takto: „V dnešní době se při vyřčení slova feminismus každý otřese,
ale obávám se, že to je zapříčiněno pouze nízkou informovaností o tom,
co to vlastně znamená. Jednoduše řečeno, spousta lidí vnímá feminismus
jako trend, snažící se o zavedení vlády žen nad muži, tak to ale vůbec není.
Je třeba přihlédnout k faktu, že termín feminismus vznikl v době hlubokého
všeobjímajícího patriarchátu. To znamená, že tehdy šlo o boj
ve vyrovnání/dorovnání ženských práv mezi muži. Já věřím, že všichni lidé
jsou si rovni ve svém lidství, každý je dobrý pro něco jiného, ale všichni jsou
si od základu rovni. Obraz, na kterém jsem zachycena, pro mě představuje
téma sexuality a peněz. Velkou část vzdělání o sexu nám distribuuje od jisté
doby snadno dostupné porno na internetu, a co si budeme namlouvat,
to s realitou nemá zase tak mnoho společného, proto je pro mě tenhle obraz
znázorněním uvolnění, příjemných pocitů, spojených se sexem a vlastní
sexualitou, kterou jsem velmi dlouho sama nedokázala úplně přesně chápat,
přesto, že jsem se sexuálním životem začala poměrně brzo. Nějak to začalo,
nevědomě, automaticky, … Až po mnoha letech jsem začala zjišťovat,
co se mi vlastně líbí, a jak o tom co se mně či tomu druhému líbí, vlastně
mluvit. Byla bych proto ráda, aby se tak uvolněně, jako já mezi mými
oblíbenými květinami na obraze, cítil každý mladý člověk, který se právě
dostává do věku, kdy je pro něj toto téma aktuální a citlivé, aby každý takový
člověk věděl, že má času dost, že může zatím poznávat sám sebe, ale když
už bude chtít opravdu začít, že může a není na tom nic špatného.“

XVII. } Love
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Malba zobrazuje mladý pár Lucii a Zoru Fridrichovi s jejich synem
Benediktem, kteří jsou dobrými přáteli malíře. Ten se k obrazu vyjadřuje
takto: „Téma lásky jsem chtěl znázornit v zamilované a něžné situaci. Rozhodl
jsem se na malbě představit mé kamarádky Lucii a Zorku, u kterých mě jejich
společná oddanost a láska vždy utvrdí, že i v dnešní době lze najít spřízněnou
duši.“ Barva pozadí symbolizuje radost a propletené lístky odkazují na neustále
rostoucí lásku mezi tímto párem a jejich dítětem.
„Láska je bezpodmínečná. Láska se neptá. Láska neodsuzuje a nezná
hranic. Láska je Benedikt. Feminismus vnímáme jako boj za udržitelnou rovnost
pro všechny. Nemyslíme si, že jde pouze o rovnost mezi ženami, ale o rovnost
všech, nehledě na pohlaví, gender, orientaci nebo barvu pleti. Žena
má v dnešní době stále složité vstupní podmínky v podstatě v čemkoli.
I mezi samotnými ženami je žena stále hodnocena: Podle toho, jak vypadáme,
jak myslíme, kolik nám je, a které hodiny zrovna tikají nebo tikat přestaly. Není
moc brzo, moc pozdě? Být žena v domácnosti nebo žena kariéristka nebo obojí?
Feminismus je něco, co je stále potřeba, potřeba bude a čím více nás bude, tím
spíše bude svět lepším místem pro všechny.“ podotýkají obě představené
modelky.

XVIII. } The Miracle of Living
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Malba popisuje mateřství a lásku matky k jejímu narozenému dítěti,
taktéž představuje zázrak života a jeho neustálou obnovu. Obraz se odehrává
na začátku jara, kdy se po dlouhém zimním období následně rodí a obnovují
všechny živé organismy v plné síle. Znázorněná Jana Kamenárová se svojí
dcerou Emmou sedí na lavičce v parku, a za nimi je v pozadí zobrazen výhled
na město Brno. Růžové květy představují milost, něžnost a zprostředkovávají
mládí, nevinnost a radost.
Modelka malbu interpretuje takto: „Bude to znít jako klišé, asi i je,
ale Emma je mé všechno. Je to malé stvoření, které mi otevřelo dveře do úplně
nového světa. Ukázala mi dosud nepoznaný rozměr lásky. Nikdy jsem
si nepomyslela, že je možné někoho tak moc milovat. Až tak, že je člověk pyšný
na sebemenší úkon toho malého nevinného človíčka. Když jsem tenhle můj
uzlíček lásky porodila, většina lidí z mého okolí byla překvapená. Jednak
protože spousta lidí ani nevěděla, že jsem těhotná jednak proto, že jsem
se stala mámou v relativně mladém věku. I když to někdy není lehké, jsem ráda,
že žiji v době, v jaké žiji. Mám dítě, ale neznamená to, že můj vlastní život
skončil. Sice se změnil, ale mé dítě není mojí zátěží. Nemusela jsem kvůli dceři
zanechat školu, nemusela jsem se vzdát svých koníčků a snů. Můžu s ní bez
problému cestovat, pracovat. Jediné, co jsem musela, bylo začít víc plánovat
svůj čas. Někomu by se mohlo zdát, že dítě jen bere. Já to tak nemám.
Mně má dcera dala a dává mnohem víc, než kolik by mi mohla vzít. Tento obraz
mně bude pokaždé dojímat, jelikož pro mě bude vždy znázorňovat pouto
té nejkrásnější a nejčistší lásky. Spojení mezi mnou a moji dceru, kterou jsem
začala milovat hned od první chvíle. A tento obraz je poutem nejen mým a mé
dcery, ale navěky k nám poutá i umělce – autora, který je mým dobrým
kamarádem. A spolu s ním se k tomuto poutu přidá i divák, který tento skvost
bude zkoumat. A já Ti, Kryštofe, tisíckrát děkuji, že jsi nám dal příležitost
zapózovat a všechny nás spojit. A ne pouze jako aktéry tohoto obrazu,
ale propojil jsi i všechny dívky a ženy, které Ti v tomto projektu stály modelem.“

XIX. } Two Mothers
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Rozbor obrazu malíř popisuje takto: „Jako vzor mám ve svém životě
dvě osudové ženy, a tou je právě má maminka Zuzana Bočková a její matka
Ludmila Novotná. Malba se odehrává na kraji rodinné zahrady v Letovicích. Plot
a kmeny stromů v pozadí symbolizují rodinné kořeny, sílu a stabilitu pevného
vztahu. Tyto ženy celý svůj život strávily dáváním, chápáním
a sebeobětováním se ve prospěch svých dětí. Za tento fakt je nesmírně
obdivuji, a myslím že je to jeden z nejšlechetnějších údělů správné matky.
Ve svém životě těmto ženám vděčím za mnohé, pokud bych totiž nebyl
požehnán mou matkou, nejspíše bych se nikdy nevěnoval malířství, jelikož
právě ona mě k umění od malička vedla a bezmezně mě v mém snu
podporovala. Je to poděkování dvěma matkám, bez kterých bych na tomto
světě nebyl ani z části takovým člověkem jakým jsem nyní. Je to vyznání lásky,
pýchy a vděku za rodinu v tom nejčistším a nejlaskavějším vyjádření. Rozhodl
jsem se obě ženy namalovat v jejich odlišné životní etapě. Babičku jsem
namaloval v její svatební den. Kabát v béžové barvě naznačuje touhu
po pohodlí a shodě. Oproti tomu maminka je zde zachycena v nynějším čase,
a v rukou drží kytici konvalinek. Konvalinky dále přináší štěstí v lásce,
v biblických legendách tyto květy symbolizovaly slzy či truchlení nad smrtí
člověka. Odjakživa jsem měl velmi hluboký vztah k mé mamince a babičce,
snažím se ve svém životě být, využít jejich nejlepší a nejsilnější stránky v mé
vlastní osobnosti. Jsem velmi hrdý, z jaké rodiny pocházím. Rodiny,
která to nikdy neměla v životě lehké, přesto se nikdy nevzdala a bojovala
za správné věci. Odlišné věkové znázornění žen, zde představuje poražení
času, jelikož má babička už není mezi námi. Neznamená to však, že smrtí vše
končí, právě naopak. Láska k bližnímu je klíč k věčnému životu, a díky uchování
jejich památky, jejich hodnot a lásky tak lze překonat cokoliv, i čas.“
Celkovou myšlenku mateřství na závěr doplňuje umělcova maminka
Zuzana Bočková: „Matkou se žena nerodí, ale stává. Mateřská láska,
je jako vitamínová pilulka, injekce, která obyčejné ženě, umožní dělat
nemožné. Pro mě není lehké najít slova, co nahradí pocity, myšlenky, radost,
bolest, i strach, spojující mě s mými dětmi, a i naopak s mojí maminkou.
Je to mateřská láska, milování, které nic nezničí.“

XX. } Vitalum Vitalis
oil on canvas, 100 x 100 cm, 2019
Vitalum Vitalis představuje moc balancovat mezi smrtí a životem.
Tento dar je jedním z dalších divů ze seriálu American Horror Story: Coven
a malba na něj přímo odkazuje budovou Akademie slečny Robichaux
na pozadí scény. V obraze nacházíme mnoho detailů poukazující na oslavu
a radost ze života. Například žena stojící v bílých šatech s květinovým vzorem
představuje nový vzrušující začátek. Motýli nám připomínají, abychom život
nebrali tak vážně a inspirovali se motýlí lehkostí letu. Tygr, oblíbené zvíře
modelky, je zobrazením moci a zároveň i jejím ochráncem. Květiny mají také
svou výraznou symboliku, červené růže jsou ztělesněním vášně, lásky
a touhy. Slunečnice pak symbolem dlouhého života a vytrvalosti v těžkých
časech.
„Všechny zmíněné symboly harmonicky dotvářejí celkovou podstatu
dané malby, a především hlavní podstatu výstavy What it feels like for a girl,
která má za cíl v každé ženě najít sílu, novou chuť a vitalitu do vlastního života.
Když začnete věřit v sám sebe, milovat se takový jaký jste, přijmete své chyby
a věci, bez nichž byste to nebyli vy a přestanete si hrát na někoho, kdo nejste.
To pro mě znamená Vitalum Vitalis, symbolizuje tedy spíše psychický stav
jedince, kdy započne zdravá sebeláska, v tu chvíli se vše okolo vás promění
a vy víte, že začínáte novou etapu ve svém životě. Začínáte nový život, se
kterým se ztotožníte, rozdělíte se o něj se svými milovanými, a především
ovlivníte i další osoby okolo vás. To je pro mě pravou podstatou celého života
člověka. Udělat ze světa lepší místo a pokusit se ovlivnit a najít osoby,
se kterými budete ve svém životě spokojeni.“ popisuje Kryštof Novotný.
Alissa Dokic se narodila v Bosně a Hercegovině, během války
v Jugoslávii se její rodina přistěhovala do Říma. Nyní je občankou Bosny
i Itálie, i když se spíše považuje za občana celého světa. K obrazu se vyjadřuje
takto: „Miluji toto mistrovské dílo. Miluji všechna zvířata, několik let jsem byla
i vegetariánkou. Miluji ženy a vždycky se snažím získat nějakou inspiraci
od lidí, se kterými se potkám, a to především právě od žen a dívek. Nikdy jsem
nepochopila, proč je právě mezi ženami tak moc rozšířená žárlivost, rivalita
a závist. Pokud vidím někoho, kdo má něco, co bych sama chtěla mít taky,
udělám proto to všechno, co je v mých silách, abych se v konkrétní věci
zlepšila. Snažím se být dobrým člověkem, jelikož si myslím, že tento svět
to potřebuje, stejně tak, jako to potřebujeme my všichni. Vždy jsem
si přála opravdové přátele, a abych je získala, musím být přece
sama dobrým člověkem.“

