Eliška Jakubíčková absolvovala v polovině 90. let sfudium mďby na Akademii výtvamých
umění v Praze; dnes představuje v Nové sÍni soubor obrazů s podivným námem otroci a
kytky.Většinu svých velhých pláten namalovďa letos a v minulém roce. Spolu s obrazy kýek
jakoby do její malby prvně vstoupily barvy. Stojíme před nimi v úžasuamohtá si ffkráme kde
se najednou vzaly tak plné tóny barev a proč? Proč pnívě otroci a kytky znamenají určit"í
vymezujícíjménaanebo takésoučasné
zraky na horizonfu přítomnosti? Je ďejmé,žetito
otroci nejsou černía jejich kaŽdodenní starosti a strasti neodruíšejímohutnévody Missisipi,
jenznámé kalnévlny zdejší řeky Vltavy,nadtiž se teď na jďe naklránějísvícny rozkvetlých
kaštanů,květy v korunách stromůnebo ve větvích keřů i kytky na pobřežrríchstrráních:
narcisy, kosatce, pivoňky, kvetoucí jabloně, jívy, šeříky,kďiny, sfremchy nebo odkvétající
magnólie a zlaý déšť.Žijeme přece v úžasné
době a na úžasnémmístě,ještě smíme fu a tam
spafrit zlomky mnoha barev duhy i poslední stopy přirozeného světa; ještě si přece můžeme
přát, aby všechny Živébytosti byly šťastné.
V životě tohoto města jsme si zrrykli vnímat předevšímpuls jeho srdce, ďe popravdě se
v něm dnes rozrnáhají mnohem víc přízrraky špatnéhofiiívení, takŽe si někdy s ironií
připad.ímejako ve střevní Ewopě; v jakési kloace zarnořené spoustou nanicovat'.ýc[ až
áovadilých představ a bezduchých idejí. Střední Ewop4 do nížjsme se chtěli wátit jakoby
zůstalaminulostí, kterou dokáŽou vzkřísit jarní květy jen na pouhý okamžik. Nedrívno jsem
nedaleko odfud četlanápis načmráranýna mostě u Miánesa: Vaše sny jsou nďe nočnímůry.
obávrám se, žepřed těmito skvělými sny, kteréna nás civí z ýkladních sínísupermarketůnás
zÁnak,žádné jlrnéoslnivějšísny, ani nejdůmyslnějšíideje. MůŽeme
nemůžezachrétmtžÁdný
proti nim postavit snad jenom to, co člověk dělá s čisých pohnutek a se svědomím, kterým
necloumajídémonia nezričíje běsi. Dělat věci tak jak je člověk právě cítíje niíročné
a
nebezpečné
vkůdé době. To, co |zepovažovatzaskutečnévzltikáobvykle zobttžiapochyb.
Všechno ostahí, o co nejde, se podle mě podobá přízrakům, podlétr.áinflaci a podle mě to
spadrádo tzv. kategorie tvorby nejsoucna; nakooqc to právem smete čas.
Malířka těchto nepoddajných záňiých obrazů si je vědom4 Že v dnešď době neexisfuje
jednotné paradigma pro zobrazování skutečnosti,ani nějakéobjektivně platné estetické
modely. Současnémalířstvímůžemenejspíšpovažovatza,,interaktirmíproces s otevřen;ým
koncem..' v němŽ je pro ni důležitéosvojit si otevřenost pro Ítlzllrézpusoby zobrazováni abý'
pozorná k tomt1 co rrmožňujepřirozeně propojit mďbu s vlastní zkušenostía proát'.ý-rni
emocemi. Její hluboké, vědomé, amohtápředevším nevědomé obezrrímenís věcmi, s nimiž
pracuje, můŽemepovaŽovat za neúsfupné,mohápošetilé,ale vždycky odhodlanépokušení
vyjádřit to, co vnímá jako si|nésignrálya co je mimo jiné předpokladem svobodnéhotvoření.
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