
www.janakrizova.cz



3

Jana  K ř í ž o v á
Žije a pracuje v Praze, původním povoláním keramička (vyučena 
v Keramické huti Uměleckých řemesel ve Štěchovicích). Vystudovala 
FF UK a Institut marketingové a reklamní komunikace, docházela 
do ateliéru k Magdaleně Jetelové na hodiny sochařství a další soukromá 
studia. Posledních více než 10 let pracuje v Akademii věd ČR a spolu 
s prof. Evou Sykovou založily spolek Buněčná terapie, který podporuje 
výzkum a vědu v oblasti regenerativní medicíny. 

Ve volné tvorbě pracuje se dřevem, kovem či porcelánem a zabývá 
se také malbou, ilustrací a návrhy grafik či šperků. Zúčastnila se 
několika sympozií v ČR a stáží v jižní Francii. Má na svém kontě 
více jak pět desítek společných výstav a deset autorských výstav 
doma i v zahraničí. Plastiky a sochy se nachází v četných interiérech 
soukromých domů a společností. 

She lives and works in Prague, originally a ceramicist (educated in 
Ceramic Smelter of Artistic Crafts in Štěchovice). She graduated from 
the Faculty of Arts at Charles University in Prague, and the Institute 
for Marketing and Advertising Communication, attended lectures 
of sculpture at Magdalena Jetelova’s Studio and other private studies. 
More than last 10 years she has been working in the Academy of 
Sciences, and together with Prof. Eva Syková established Cell Therapy 
Association which supports research and scholarship in the field of 
regenerative medicine. 

In her leisure time she works with wood, metal or porcelain, and is 
also occupied with painting, illustration and graphic or jewelry design. 
She has attended several symposiums in the Czech Republic and 
internships in southern France. She participated in more than fifty 
joint exhibitions and ten solo exhibitions at home and abroad. Her 
sculptures and statues can be found in numerous private residences 
and companies.
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V 90. letech 20. století autorka pracovala 
převážně s keramickou hmotou, ale vedle 
klasické užitkové keramiky (sady konvic, 
pohárů, nádob na pití, váz, dóz a džbánů) se 
stále více postupně věnovala sochařskému 
zpracování hmoty a snažila se v měkkém 
materiálu nalézt způsob ke stavbě plastik 
větších rozměrů. Kromě snahy o výtvarné 
vyjádření bylo úsilí ovlivněno i duchem 
porevolučního kvasu a ve srovnání 
s dneškem velkým počtem výstavních 
příležitostí, projektů a akcí.

„V této době autorka dospěla k oné hranici“, 
konstatuje kurátorka umění, PhDr. Anděla 
Horová, „kdy se poměrně zřetelně ukázalo, 
že dokáže na jedné straně citlivě rozpoznávat 
možnosti svého naturelu i meze materiálu, 
který ji přitahoval, na straně druhé. Tak 
vznikaly útvary na pomezí „přírodních“ 
a „umělých“ obrysů, v nichž jakoby 
se opakovala cesta, kterou člověk procházel 
od počátků svých dějin, kdy se v jeho 
výtvorech prolnul kalich, květiny, lastury, 
nádoby (pohár, kotlík, zvon, roh hojnosti) 
a symbolu“. 

Mísy, 1983, pálená keramika
Konvice, 1984, pálená keramika
Mísy s uchem, 1983, pálená keramika
Foto: Miloš Velek

Návrh a plastika, 1984, 
šamot

Plastika vznikla během 
Symposia pedagogů 
Institutu dětí a mládeže 
MŠMT ČR v továrně v Horní 
Bříze, výpal proběhl 
v tunelové peci
Foto: Miloš Velek
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Autorka v té době kombinuje různé 
postupy a výrazové prostředky, v nichž 
nezapře inspiraci přírodními motivy, 
např. tvary mořských lastur či živočichů.
Funkčnost nádob je sice přítomna, ale 
není prvotním cílem tvorby, primárně je 
hlína jako tvárný materiál zpracovávána 
jako hmota, následně je jí ponechána 
i užitková kvalita.

Nádoba, 1993, pálená hlína, kov Mušle, 1993, pálená hlína, kov Spirála, 1992, Z cyklu mořských ulit, 
pálená hlína, kov

Mušle, 1992, pálená hlína, engoba, kov
Foto: Vladimír Papoušek
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Vznikají obsáhlé série křehkých plastik nazvaných Hvězdy, spojující 
většinou dřevěný základ či kovový podstavec s jemnou modelací 
linií v porcelánu či šamotu, někde přibylo barvení kobaltem 
do modra. Soubory Hvězd tvořily přechod mezi tvorbou v hlíně 
a obdobím „objevování dřeva“ jako materiálu, který více vyhovoval 
naturelu Jany Křížové a zároveň jí umožňoval koncepci plastik 
větších rozměrů a jednodušším způsobem. Většina plastik hvězd je 
dnes v soukromých sbírkách.
V roce 1992 vzniká první jasněji definovaná plastika ze dřeva-Kapka 
a tento materiál ve volné tvorbě v následujícím období dominuje. 

Doktorka Horová pokračuje: „Přestup od měkkého materiálu 
ke dřevu, které dominuje v následující tvorbě, se udál dost 
logicky v momentě, kdy si autorka chtěla vyzkoušet, nakolik je 
schopna zvládnout odpor na první pohled méně tvárné hmoty 
a vtisknout jí své představy. Paradoxně se ukázalo, že problémy se 
příliš neliší, ne snad proto, že by zde chybělo dané (tedy hliněnou 
hlíny či dřevěnost dřeva a případná neochota je respektovat), 
ale spíše proto, že smysl hledání autorky se pohybuje ve sféře, 
kde přírodní (až kosmologická) izomorfie dané přesahuje. Tak se 
autorka pohybuje v počátcích tvorby se dřevem na poměrně 
úzce vymezené škále ověřovaných archetypů: od stély (strom, 
sloup, figura, zbraň, záznam, znamení) k obecnějším izomorfním 
dynamickým silám: vlna, blesk, spirála, kořen, kost, ulita, pohyb 
věčnosti), a vertikála, klid pohyb, s výraznou převahou tvarů.

Hvězda, 1992, porcelán, dřevo, mosaz
Hvězda,1992, porcelán, dřevo, mosaz
Čtyři hvězdy,1994, porcelán, šamot
Hvězda, 1994, porcelán, šamot
Hvězda, 1993, porcelán barvený kobaltem, dřevo, mosaz
Foto: Zdena Kočová

Kresba, 1992, tužka
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Kapka, 1992, dřevo – lípa, porcelán, výška 1,20m, 
v soukromé sbírce, foto Zdena Kočová.
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Nicméně ke kombinaci dřevo-porcelán se autorka ještě mnohokrát později vrací a stejně tak v případě potřeby vyjádření 
v daném prostoru volí i další materiály, především kov. Dlouholeté přátelství s Ladislavem Chaloupkou, zámečníkem 
a kovářem, umožnilo autorce realizovat i plastiku Nemeton, která navazuje na keltské pojetí posvátného místa – svatyně 
v přírodě. Kovová konstrukce umožnila vymezit pomyslný kruh a sice prostřednictvím stále se pohybujících pruhů látky. 
Je-li čas „počítaný pohyb“, musí tu být i někdo (nebo něco), kdo pohyby počítá; podle Aristotela je to duše, autorka připisuje 
paměť stromu jako posvátného symbolu do stále narušované integrity kruhu. Vyvstává logicky otázka integrity paměti. 
Proti empiristickým představám, že všechna zkušenost pochází ze smyslových vjemů, namítl Immanuel Kant, že naopak 
každá zkušenost a každé poznání už představu času předpokládá a vyžaduje. Nejenže se každá smyslová zkušenost 
odehrává v čase, ale dokonce ani logické soudy se bez něho neobejdou; tak zákon vyloučeného třetího říká, že nemůže 
současně platit A i non-A. Čas je tedy apriorní podmínkou každého poznání. Platí to i v případě keltského Nemetonu.

Andělé, 2004, lipové dřevo a porcelán, foto Zdena Kočová, 
dnes v soukromém majetku občanského sdružení (spolku) 
Bílý Anděl
Hudba, 1996, dřevo – lípa, výška 1,8m, foto Zdena Kočová, 
dnes v soukromé sbírce
Nemeton, kov, látka, výška 2,7m, Foto: Věroslav Škrabánek 
pro katalog Lugh
Blesk, 1998, šamot, třešňové dřevo, sklo, archív autorky
Špice, 1998, třešňové dřevo, výška 1,2m, archiv autorky
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Alice Mžyková refl ektuje koncem 90. let 20. století posun v tvorbě: „Nové industrie Jany Křížové (tzn. Nástroje pravěké 
kultury) se stávají atributy sebenalézání člověka postindustriálního věku. Autorka se snaží ve své tvorbě o nalezení 
základních rysů lidské identity. Hledá ji ve „vzpomínce“ na archaické kultury pravěkého člověka jako symbolu čistého lidství. 
Objekty ze dřeva a keramiky, kresby a kombinované techniky připomínají mezolitické nástroje utilitárního či rituálního 
charakteru, jejichž funkci podvědomě tušíme, obtížně však defi nujeme. Spouští tak mechanismus podprahové, snad až 
geneticky strukturované funkci rozpomínání se, jež může pročišťovat civilizačně znecitlivělé smysly a obnovovat zastavené 
mentální mechanismy“. 

Most, 1995, lipové dřevo, 
mosazné nožky, délka 3 m, 
foto Zdena Kočová

Kresba, 2015, návrh
kovových bazénků a plastik 
pro Galerii kritiků

Dialog, 1993, lipové dřevo, 
kov, výška 1m, foto Zdena
Kočová a archív autorky, 
dnes v soukromé sbírce
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Významnou roli v pojetí plastik hraje u autorky světlo a jeho možnosti pronikat hmotou a ovlivňovat konečný výsledek 
působení plastiky na diváka. Autorka volí a zkouší různé postupy – pracuje se samotnou hmotou dřeva a vytváří tvary, 
které samy o sobě ovlivňují světlo a jeho průnik plastikou, následuje sofistikovanější možnost a sice stanovuje přesně 
jak a kudy bude světlo procházet samotným blokem dřeva a to vypalováním otvorů či řezbou sklípků a vstupů. Zkoumá 
světlo z různých hledisek, nejen uvnitř hmoty, ale také jako externí součást osvětlení plastik v přirozeném venkovním 
prostředí, čímž dosahuje vzniku dalších pohyblivých obrazců a nových tvarů jako například Pyramida svítící ve starobylém 
podzemním sále – Gorlici na Vyšehradě či v sále Národního technického muzea v rámci projektu Signály a Interference).

Světlo, 1997, dřevo – jasan, olše, výška 1m, 
foto Zdena Kočová, z cyklu Průniky světla

Světlo,1997, dřevo – jasan, olše, výška 1m, 
foto Zdena Kočová, z cyklu Průniky světla

Zkouška I., II., 1996, provrtávané dřevo – lípa, 
mosaz, výška 70cm, foto Zdena Kočová, z cyklu 
Průniky světla

Soubor plastik z cyklu Průniky světla, 1996–97, Foto: Zdena Kočová, dnes v soukromých sbírkách
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Pyramida-Skutečnost, 1996–97, dřevo – jasan, 
lípa, olše, kov, halogenové osvětlení, výška 3,9 m, 
foto: Tono Stano
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Plastika Pyramida-Skutečnost je také příkladem autorčina 
vrstvení významů, jež Ivo Janoušek definuje: „Skutečnost je 
pyramidální útvar z kovu, dřeva a konopného lana, vnitřkem 
plastiky prochází světelný paprsek. Forma stavby nás přivádí 
k úvahám o hierarchickém členění universa (chcete-li např. 
k dříve zmiňované distribuci jazyků), trojúhelníková forma stěn 
k tripartitě prvků bytí: těla-mysli-ducha, ale také zrození-žití-
smrti či minulosti-přítomnosti-budoucnosti. Pyramida je tak 
symbolem duchovního poznání, její vrchol metou životní cesty, 

stěny pak vyjadřují 
nutnost putování cesty 
člověka po jednotlivých 
stupních hierarchie 
poznání k pochopení 
smyslu a významu 
života“. 

Pyramida-Skutečnost, 
1996–97, kresba a studie pro 
projekt Signály a Interference 
v NTM, foto z výstavy Hana 
Hamplová

Foto: Hana Hamplová

Pohled do starobylé Gorlice na Vyšehradě
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Práce s textem se objevuje již v první 
ucelenější instalaci Hommage à Arthur 
Rimbaud, kde loď je součástí metamorfózy 
básně o opilém korábu, ale texty 
samotné jsou vně sochy v originálním 
znění a v českém překladu Vítězslava 
Nezvala, ručně tištěné na pauzovacím 
papíře, přesto působí jako harmonický 
celek.

Hommage à Arthur Rimbaud, 1994, Loď a insta-
lace, Loď – lipové dřevo, sklo, délka 1,2m, foto Roman 
Sejkot, dnes v soukromé sbírce. Texty básně Bateau 
Ivre v překladu Vítězslava Nezvala, razítka na ručním 
papíře, vlajka pod stropem: ruční papír ak. mal. Svato-
pluk Klimeš, foto Zdena Kočová

Inspirací pro plastiku Jednou se mě Jana ptá, se stala báseň Michala Matzenauera, kterou autorce věnoval v roce 1994. 
Následně vytvořená kresba se stala podkladem pro vznik plastiky k účasti na výstavě Slovo v prostoru v roce 1995 „kde 
jsou prezentována díla, u jejichž zrodu stál text, který byl od samotného počátku chápán jako neodmyslitelný element 
procesu tvorby a logicky se tak stal jeho integrální součástí,“ píše v katalogu kurátor Olaf Hanel a pokračuje: „Fragmenty 
lidské figury v obraze Jany Křížové a jejich zopakování v objektu, který spolu s textem tvoří vzájemnou symbiózu, odkazují 
k úvaze o kontemplaci existencionálních podtextů“.

Slovo v prostoru, 1994, báseň Michal Matzenauer, topolové dřevo, kov, výška 1,3m a délka 1m, malba na francouzském ručním papíře bělobou a tuší, 1,5x1,5m, 
foto Zdena Kočová, dnes v majetku Gest s.r.o., Centrum reprodukční medicíny
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Návrhy malby fi gur na porcelán, 2006, malba kabaltem a zlatem
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Texty v prostoru, 2002, 
instalace v Galerii Vyšehrad, 
bambus, razítka, pergamenový 
papír, výška do 2,5m, foto Zdena 
Kočová, texty z knihy Marie 
Bronsard

Práci s textem francouzské 
spisovatelky a přítelkyně, Marie 
Bronsard, autorka zpracovala v roce 
2002 pro komorní výstavu v Galerii 
Vyšehrad, přehlednou výstavní síň, 
kde byly objekty navrch rozzářeny 
světlem. Rozdíl proti předchozí 
tvorbě je v tom, že pro samotné texty 
byly vytvořeny nosné konstrukce 
z bambusových tyčí a papíru a téma 
světla a jeho prostupování průsvitným 
papírem tak umožnilo více možností 
práce s jednotlivými písmeny 
a odstavci a tím vznikly zcela nové 
obrazce. 
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Spolu a bez sebe – téma protikladů autorku obecně zajímá až fascinuje v průběhu celé tvorby a vyznačuje se jistým 
směřováním k syntéze, ale zároveň umožňuje předpokládat další hledání, experimenty s kombinacemi materiálů, které mají 
svou logiku, modrá barva, pokoušející se popřít banální zbarvení dřeva, sklo jako pojící prvek přibližování – oddalování.

Protiklady se při-
tahují, lipové dřevo, 
barvená překližka, 
výška 1,5m, foto 
Roman Sejkot, dnes 
v soukromé sbírce

Spolu a bez sebe, 
1994, plastika  
–detail, dřevo, kůže, 
kov, foto Zdena 
Kočová

Keramika spolu 
a bez sebe, 1993, 
pálená glazovaná 
hlína, foto Miloš 
Velek

Vodopád, 2015, 
lipové dřevo, sklo, 
výška 70 cm, foto 
autorka

Protiklady se přitahují, lipové dřevo, barvená překližka, výška 1,6m a délka 2,8m, foto Roman Sejkot, dnes v soukromé sbírce
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Plastika Most je dalším  příkladem autorčina vrstvení významů – most jako pevná hráz pro přechod je zároveň plná 
vratkých nožiček, jistě proto, abychom si uvědomili možnou nejistou volbu. Jedná se rovněž o vymezení tvaru, 
definujeme-li negativ, neznamená to nutně, že vystoupí pozitiv, naopak, můžeme získat oba negativy či pozitivy, vyvstane 
rovněž otázka: Co je tedy dřív, myšlenka či hmota, definuje myšlenka hmotu či hmota vyjadřuje myšlenku? Eddington, 
jeden z největších vědců své doby řekl: “Vždycky jsme si mysleli, že hmota je nějaká věc, ale nyní vidíme, že je něco více. Hmota 
je nyní více myšlenkou, než věcí.”

„Zajímá mě obsah, sdělení, význam, tomu je podřízena forma, linie, barva, co se týče mostů, obvykle je považujeme za něco 
stabilního, ale často je to tak, že jsme-li si něčím jisti, vzápětí přichází deziluze...“

Most, 1995, lipové dřevo, mosaz, délka 3m 
foto Zdena Kočová

Model plastiky, porcelán
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Instalace autorka pojímá také jako možnost pracovat s významy v kontextu času. Nedílnou součástí instalace Slabikář-
Hodina čtení je také text, který doplňuje a ozřejmuje celé pojetí. Jak píše Kamil Nábělek pro katalog projektu Evropa-
tušení souvislostí pro Starý palác na Pražském hradě: „Autorka pracuje se vznikáním a mnohostí významu, zajímá ji 
především zachycení dialogického charakteru kulturního poselství. Dílo Hodina čtení aneb Slabikář tvoří tři rozměrné desky 
zahrocením citující gotický oblouk. Desky jsou ve více vrstvách natřeny černou barvou a sestaveny k sobě vytváří prostor 
otevřený divákovi. Vzniká tak jakýsi didakticko-kontemplativní prostor. Černá tabula rasa, na níž jsou postupně a spíše 
nenápadně vpisována slova, nám ukazuje, jak se díky naší připravenosti reagovat a odpovídat, zvolna ustavuje sdělení“.

Spojení vzdálených ohlasů čehosi hlubinně známého s bytostně současným 
hledáním je fundament plastik objektů Jany křížové a činí je srozumitelné 
a přitažlivé. V tvorbě posledních let se pak autorka vrací k členění plastik 
po horizontální či vertikální linii a čerpá z přírodních motivů, přistupuje také
snaha ponechat materiálu vlastní pnutí v působivém vizuálním vyznění.

Slabikář, 1996, návrh a text, instalace ve Starém královském paláci na Pražském hradě, 4,5x3,5m, foto Zdena Kočová
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Mona Lisa (Tajemná), 2006, lipové dřevo, výška 65cm, foto Michal Bartoš pro katalog Mona Lisa, 
vytvořeno pro putovní výstavu Mona Lisa a prodáno v aukci ve Francii 
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Přátelé / Todos por uno…Claude Henri Bartoli i amigos, 2015, kresba A4, kombinovaná technika, vystaveno v Centro Cultural Palacio Municipal, 
San Luis Potosí (SLP), México, kurátor Claude-Henri Bartoli, dnes v majetku Knihovny v Béziers (Francie)

Jako text do katalogu výstavy Průřezy krajinou,  listopad 2015 v Galerii kritiků, napsala kurátorka Vlasta Čiháková Noshiro 
zamyšlení nad tématem Umění jako ekofilozofie:

Výchozím bodem tvorby Jany Křížové je zaujetí morfologickými archetypy v přírodě a pohled na krajinu prostřednictvím 
symbolů jako vejce, voda, oheň, strom apod. Oč složitější je dnes vztah lidí k přírodě, o to naléhavější je otázka 
ekofilozofické rovnováhy tohoto vztahu. Autorku zajímá, jak vytvořit plastiku-sochu-objekt tak, aby dílo symbolizovalo 
přírodu jako celek, či alespoň její část zviditelnilo v morfologické zkratce, jež nás donutí přemýšlet o interakci lidí s přírodou, 
jejich přístupu k otázkám životního prostředí.
Ekologové označují vztah lidí k přírodě dnes jako historicky mimořádný, ohrožující podstatu života na Zemi. Příroda je stálý 
proces, jehož běh nelze zásadně ovlivnit, přirozenost je každému bytí daná jako neměnný základ. Proto také snaha umění 
zviditelnit východiska interakce lidí s přírodou je smysluplná. Poznáme-li krajinu, kterou obýváme, v jejím obrazu poznáme 
i samy sebe a možnosti svého konání.
Jana Křížová experimentovala na počátku své tvorby s různými materiály a jejich propojením, ale postupně se zaměřila 
na práci se dřevem a jeho mnohotvárností. Objevila stélu, letokruhy, spirálu či linii blesku v rozsahu proměn materiálu. 
Při vytváření elementárních tvarů poznala jeho vnitřní pnutí, přirozený rytmus jeho změn. Do svého výtvarného názvosloví 
postupně zařadila i vodu, časový prvek, ovlivňující strukturu dřeva a tvar.
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Čtvercový bazén na nožkách s polovičním víkem nese název Box Water, proudy vody směřující ve vlnách od země vzhůru 
se nazývají Pramen, plavbou podle navigace hvězd vznikla Loď a sestavu dotváří Modrý vodopád – barevná kombinace 
dřeva se sklem. Prý i Země při pohledu z vesmíru vypadá jako modrobílá planeta – bílá od vodní páry, modrá od vody. 
Scenérii završuje velký symbolický Květ, vysoustružený z kmene lípy jako parafráze Baudelairových Květů zla, kromě vzniku 
života symbolizující i zánik, anebo tradiční symboliku kalicha, nádoby provázející lidskou tvorbu od počátku dějin.

Všechny formy života na Zemi, organického i anorganického, jsou závislé na vodě. Život vznikl ve vodě, proto voda je 
podmínkou života. Protoplanetární mlhovina, z níž vzniklo Slunce a sluneční soustava, obsahovala velké množství vody 
a tvoří molekulární mračna v mezihvězdném prostoru. I u autorky voda symbolicky uzavírá a syntetizuje okruh plastik, 
v nichž tvarové archetypy a znakové symboly zdůrazňují význam interakce vnitřní a vnější krajiny člověka.

„Klasický paradox, jak může být Skříňka na vodu? Samozřejmě 
že může, není to nic jiného než lavor na nožičkách, ale chtěla 
jsem tím vyjádřit něco jiného a sice jak je voda vzácná, jak je 
jí nedostatek a to dokonce tak, že si jí budeme schovávat do 
„skříněk“ tak, jako to děláme se šperky či jinými poklady.“

Skříňka na vodu, 2015, lipové a třešňové dřevo, 70x50cm
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„Prameny jsou slovo s poměrně širokým rejstříkem významového 
obsahu – poměry ve společnosti, její historie, zvyklosti a potřeby 
jejích obyvatel jsou pramenem, zdrojem práva, občanských 
zvyklostí a norem soužití. Pochopitelně, prameny jako vodní zdroje 
vtékající do řek, říček a potoků v hlubokých údolích, často horká 
vřídla, vývěr vody na povrch země, gejzír či proud. Prameny jako 
historická data uložená v knihách a vzácných tiscích či rukopisech. 
Prameny jako naleziště, zdroj vzácných kovů. Krásné účesy 
poskládané z několika pramenů do úhledného copu. To všechno 
a další si lze představit pod slovem pramen. A tak voda běží, čas 
plyne a vše je v pohybu a vlní se, osciluje a všelijak kroutí...“

Prameny, 2015, lipové dřevo, kov, výška 1,2 m
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„Téma a tvar Lodě, Lodí mě zajímá již delší dobu, nejen z historického hlediska 
je loď fascinující, ale je to slovo naplněné mystikou, tvarovou rozmanitostí, 
technickou zdatností a s tématem se pojí nekonečné množství příběhů 
odehrávajících se na moři, řece, jezeru. Zkrátka fantazii se meze nekladou, 
ale tato loď je spíše mystická, než abychom ji mohli použít. Inspirovali mě staří 
Féničané, už v prvních hodinách dějepisu zaznělo a pamatuji si dodnes 
o jejich neuvěřitelné námořnické zdatnosti a archaické období vývoje evropské 
společnosti je propojeno především díky jejich obchodním aktivitám napříč 
Středozemním mořem. Spirály a symboly nekonečna jsou toho připomínkou.“

Loď, 2014–15, lipové dřevo, kov, délka 70cm
foto Stanislava Kyselová
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Vodopád, 2015, lipové dřevo, sklo, výška 70 cm 
foto Stanislava Kyselová

„Voda je jeden ze základních živlů, sice můžeme 
naplnit vodou džbán, ale je to element typický svou 
nekonečností a nekonečnou stálostí díky ročnímu 
koloběhu. Měkké vlnky, ale i ostré hřbety vzbouřených 
vod, průzračná modř i černá barva, řeky, říčky, jezera, 
Vodopády – křišťálové sklo propojuje jednotlivé 
vlny, ale přesto je to jen jeden z mnoha  pokusů 
zaznamenat jednu jedinou nekonečnou vlnu...“
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Květ zla, Hommage à Baudelair, 2015, lipové dřevo, kov, výška 1,4m, foto autorka

„Nevzhledný, avšak majestátní kus lípy se stal předlohou pro plastiku volně inspirovanou verši jednoho ze ztracených básníků. 
Jednalo se o pravý tvůrčí proces, kdy na počátku sice byla idea, ale cesta k ní byla dána možnostmi dřeva, které bylo extrémně 
náročné – uvnitř na lípu velmi tvrdé, místy naprosto měkké, takže dřevo ani nedrželo tvar, někdy rostlé proti letům, takže nešlo 
použít nářadí… zkrátka obsah a tvar či forma se vzájemně ovlivňovaly.“
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Albatros

Dost často chytají si plavci albatrosy
tak pro pobavení: ti mořští tuláci
se vznáší za lodí, jež klouzá přes kolosy
na hořkých propastech a jež se kymácí.

Hned jak je položí na prkno u kormidla,
těm králům azuru tak neobratným, žel, 
poklesnou žalostně ta velká, bílá křídla 
jak vesla, visící jim podle jejich těl.

Jak neobratný je ten poutník z lodních snímků!
A jak je komický on, jenž si nehraje!
Hle, jeden zastrčil mu do zobáku dýmku
a druhý opičí se po něm, kulhaje!

A Básník podoben je tomu králi mračen, 
jenž létá za bouře a vždycky bez hrůzy:
je také v exilu a mezi hejnem kačen –
i jeho perutě mu vadí při chůzi.

Charles Baudelaire: Květy zla
Květy poezie, Svazek 49, Praha 1964, Mladá Fronta,
Z francouzského originálu Les Fleurs du mal, vydaného nakladatelstvím Calmann-Lévy v Paříži roku 1922
česky přeložil Vítězslav Nezval
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Návrhy plastiky pro Krušnohorské sochařské sympozium, 2016
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