Eliška Jakubíčková / Rodina v zahradě
Vfstava se jmenuje Rodina v zahradě' Je
Vitám Vás na v1istavěEliškyJakubíčkové.
pojmenovánapod|eněko|ikastejnojmennlchobraz inspirovanlch rodinnlmi fotkami
z 30. let.
formátem.Svlm rozměrem
ve|kop|ošn1/m
obrazy, kteréE|iškama|uje,se vyznačují
vymezujíp dorys světa v prostoru a čase. Čase, kten./je záznamem okamŽiku dění.
OkamŽiku, jak kaŽd! z nás určitěčas od časuzaŽivá. Je to okamŽik poznáni. okamŽik
pravdy a podstatn! momentsmys|u našehoŽivotaa existence.Existence,jejíŽpodstata
a nejvšednějších
chví|ích.
o samotě nebo
se vyjevívŽdy v těch nejprostších
v piítomnostib|ízkého
č|ověka.V zastavení,kdy časz nás snímá tíhuv|astníhobytía
umoŽĎujejen krátk! a |etm!vstup do bezčasovosti,našívlastnínesmrte|nosti,které
ne|zedosáhnout.Snad jen ve|miintuitivně,a to právě v krátkémokamŽiku'pociťovat.
P dorys světa, kten.iE|iškama|uje,je pevně ukotvenve světě zdejším'a|e dění a drama
jejíchobraz zjevuje ukrytétajemství'Tajemstvínejen pro nás, a|e i pro druhé.
NázvyjejíchobrazŮ Zaslavení,Dva, Těsně ved|esebe, Rodina v zahradě' Kytky'
Myš|enkyto ve|mi názorně i|ustrují'Horizont zobrazenéhosvěta se otevírá směrem
dovnitĚ,do obrazovéhoprostoru.A|e je to obraz světa, jehoŽ prostorse nacházív nás
samotn ch. Jsme to my sami' Jako vjem,pocit,piípadněmyš|enka'To, co se jeví
v okamŽiku'E|iškatyto okamŽikyma|ujeprostě' bez speku|ací.ProtoŽeto, co je
v č|ověku|idské'je z tohoto rodu. NesnaŽíse o na|ezenínějakénovézajímavéformy,
jejííormaa malíiskátechnikajsou tradiční.
Expresivnígesta a barevnost,tak jak je
prriběhu
v
20. sto|etídefinovalamoderna.Tato malíiskágeneze, jakko|ivdŮ|eŽitá,a|e
jejím
piípaděto nejpodstatnější.
Podstatnéjsou časovosta místo.Jin1imis|ovy
nenív
nemťrŽe
zde a nyní.Žádny okamŽikse
opakovat.V tom,jenová a aktuá|ní.
piív|astkemexistenciá|ní'i kdyŽ
proti
mys|i
označovat
obrazy
E|išky
JakubÍčkové
Je mi
jsou, jakko|ivje toto s|ovozprofanováno.
si zce|ajasně uvědomuji,Že existenciá|ní
záŽitkyv krátklch okamŽicíchjejíhoŽivota.
Jednodušei proto,Že se jedná o konkrétní
Samotná forma je a|e paradoxnětématemnejv|astnějším
, i kdyŽ jď1íabeceda a s|ovíčka
Je autorčinm vtě|eníma otiskemvytváĚející
spadajído metodo|ogieumění20. sto|etÍ.
vyjádienímlidskéspiritua|ity.Eliškama|ujesvé
strukturujejich obraz ' Je individuá|ním
svobodně, a|e v|astněnutně. ProtoŽed vodem
obrazy bez nároku na zadostiučinění,
jejíhoma|ovánÍjed vod nejvyšší.
Naše v|astníbytí.
Cyk|us obraz Rodina v zahradě, inspirovan! záznamem v jinémmédiu'se stává
paměti.Rodina je pochopite|ně
svlm časou.m posunem zárove otiskem ko|ektivní
č|ověkunejb|íŽe,
ke komu se |ze vztahovat.Piítomnostjinéhoč|ověkaje v|astnÍm
obsahem i pro jinéobrazy napi. s názvy Dva nebo Těsně ved|esebe. Piítomnostjiné
existenceje právě to, co se v autorčinychobrazech stále aktuá|něvrací'objektivizujea
zhmotĎujev prostorui čase.Podobn! pocit vyvo|ávajíi obrazy kytek.Pocit skrytého
dia|ogujako by š|oo |idskébytosti.Dokonce i obraz s názvem Myš|enkamá podobu
figurálníhotorza. Č|ověkje v E|iščinfchobrazech onímstiedobodem,ke kterémuse
jednot|ivémotivyneustá|evztahují'Je pátería základnímkamenem,z něhoŽ pochází
a ke kterémuse vrací.Je principemvesmírnéharmoniea tajemstvímzrodu. Tématem
nadčasovlma věčn m. A protostá|e aktuá|ním.
Miroslav Pesch / tivodní slovo k vfstavě
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230x 190cm
Kytky'2008'akry|,p|átno'

