
Eliška Jakubíčková / Rodina v zahradě
Vitám Vás na v1istavě Elišky Jakubíčkové. Vfstava se jmenuje Rodina v zahradě' Je

pojmenována pod|e něko|ika stejnojmennlch obraz inspirovanlch rodinnlmi fotkami
z 30. let.
obrazy, které E|iška ma|uje, se vyznačují ve|kop|ošn1/m formátem. Svlm rozměrem

vymezují p dorys světa v prostoru a čase. Čase, kten./ je záznamem okamŽiku dění.
OkamŽiku, jak kaŽd! z nás určitě čas od času zaŽivá. Je to okamŽik poznáni. okamŽik
pravdy a podstatn! moment smys|u našeho Života a existence. Existence, jejíŽ podstata
se vyjeví vŽdy v těch nejprostších a nejvšednějších chví|ích. o samotě nebo
v piítomnosti b|ízkého č|ověka. V zastavení, kdy čas z nás snímá tíhu v|astního bytí a
umoŽĎuje jen krátk! a |etm! vstup do bezčasovosti, naší vlastní nesmrte|nosti, které
ne|ze dosáhnout. Snad jen ve|mi intuitivně, a to právě v krátkém okamŽiku' pociťovat.
P dorys světa, kten.i E|iška ma|uje, je pevně ukotven ve světě zdejším' a|e dění a drama
jejích obraz zjevuje ukryté tajemství' Tajemství nejen pro nás, a|e i pro druhé.

Názvyjejích obrazŮ Zaslavení, Dva, Těsně ved|e sebe, Rodina v zahradě' Kytky'
Myš|enky to ve|mi názorně i|ustrují' Horizont zobrazeného světa se otevírá směrem
dovnitĚ, do obrazového prostoru. A|e je to obraz světa, jehoŽ prostor se nachází v nás
samotn ch. Jsme to my sami' Jako vjem, pocit, piípadně myš|enka' To, co se jeví
v okamŽiku' E|iška tyto okamŽiky ma|uje prostě' bez speku|ací. ProtoŽe to, co je
v č|ověku |idské' je z tohoto rodu. NesnaŽí se o na|ezení nějaké nové zajímavé formy,
její íorma a malíiská technika jsou tradiční. Expresivní gesta a barevnost, tak jak je
v prriběhu 20. sto|etí definovala moderna. Tato malíiská geneze, jakko|iv dŮ|eŽitá, a|e
není v jejím piípadě to nejpodstatnější. Podstatné jsou časovost a místo. Jin1imi s|ovy
zde a nyní. Žádny okamŽik se nemťrŽe opakovat. V tom,je nová a aktuá|ní.
Je mi proti mys|i označovat obrazy E|išky JakubÍčkové piív|astkem existenciá|ní' i kdyŽ

si zce|a jasně uvědomuji, Že existenciá|ní jsou, jakko|iv je toto s|ovo zprofanováno.
Jednoduše i proto, Že se jedná o konkrétní záŽitky v krátklch okamŽicích jejího Života.
Samotná forma je a|e paradoxně tématem nejv|astnějším , i kdyŽ jď1í abeceda a s|ovíčka
spadají do metodo|ogie umění 20. sto|etÍ. Je autorčin m vtě|ením a otiskem vytváĚející
strukturu jejich obraz ' Je individuá|ním vyjádiením lidské spiritua|ity. Eliška ma|uje své
obrazy bez nároku na zadostiučinění, svobodně, a|e v|astně nutně. ProtoŽe d vodem
jejího ma|ovánÍje d vod nejvyšší. Naše v|astní bytí.

Cyk|us obraz Rodina v zahradě, inspirovan! záznamem v jiném médiu' se stává
svlm časou. m posunem zárove otiskem ko|ektivní paměti. Rodina je pochopite|ně
č|ověku nejb|íŽe, ke komu se |ze vztahovat. Piítomnost jiného č|ověka je v|astnÍm
obsahem i pro jiné obrazy napi. s názvy Dva nebo Těsně ved|e sebe. Piítomnost jiné

existence je právě to, co se v autorčinych obrazech stále aktuá|ně vrací' objektivizuje a
zhmotĎuje v prostoru i čase. Podobn! pocit vyvo|ávají i obrazy kytek. Pocit skrytého
dia|ogu jako by š|o o |idské bytosti. Dokonce i obraz s názvem Myš|enka má podobu
figurálního torza. Č|ověk je v E|iščinfch obrazech oním stiedobodem, ke kterému se
jednot|ivé motivy neustá|e vztahují' Je páterí a základním kamenem, z něhoŽ pochází
a ke kterému se vrací. Je principem vesmírné harmonie a tajemstvím zrodu. Tématem
nadčasovlm a věčn m. A proto stá|e aktuá|ním.
Miroslav Pesch / tivodní slovo k vfstavě
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Kytky' 2008' akry|, p|átno' 230 x 190 cm


