
NÁVRAT SVĚT(L)A
projekt studentek ZUŠ Olešská, Praha 10 a sdružení  Respekt a tolerance

Instalaci v prostoru loštické synagogy vytvořily:
Eva Hašková
Simona Krausová
Jana Minaříková
Kateřina Pěkná
Barbora Zadražilová

Odborné vedení:  Josef Dudek, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Olešská, Praha 10
Odborná spolupráce: Luděk Štipl - „duchovní otec“ sdružení Respekt a tolerance
Odbornými texty doprovodil  Lukáš Koval

 Vernisáž 7.10.2006, synagoga v Lošticích

S písněmi v hebrejštině a jidiš vystoupil na vernisáži loštický dětský pěvecký sbor Větrník a 
folková skupina A.M.Úlet. 
Troubením na šófar zahájil a ukončil slavnostní program pan John Podmolik.

Respekt a tolerance se zabývá dokumentací židovské historie a kultury v Lošticích, 
Mohelnici a Úsově. Zpracovává informace z archívů i literatury a zaznamenává orální 
historii. Získané informace prezentuje veřejnosti, zejména mládeži, pomocí výstav, 
publikací, novinových článků a vzdělávacích programů.K prezentaci a vzdělávacím 
programům využívá a průběžně doplňuje sbírku fotografií, dokumentů, trojrozměrných 
předmětu a odbornou knihovnu.
   RESPEKT A TOLERANCE
   Radnice 4
   78985 Mohelnice
   e-mail:cromstil@yahoo.com
   www.respectandtolerance.com

Základní umělecká škola Olešská se věnuje žákům všech věkových kategorií v oboru 
hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném. Starší žáky připravuje k přijímacím 
zkouškám na střední a vysoké školy výtvarného zaměření, zvláště ke studiu architektury.
    ZUŠ Olešská 2295/16 
    10000 Praha 10
     tel. 274819024
     e-mail: info@zus-olesska.cz
     www.zus-olesska.cz
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     Loštickou synagogu navštěvují mimo jiné i žáci základních škol z okolí. Vytvářejí pak 
vlastní výtvarné projekty inspirované nejen židovskou kulturou, ale i vystavenými pracemi. 
Velmi dobrých výsledků dosahují např.žáci  paní učitelky Blanky Hybáškové ze Základní 
školy Demlova v Olomouci. Uspořádali anketu, ve které zaznamenali své dojmy z 
jednotlivých instalací, a navázali tak „tvůrčí dialog“ se svými staršími kolegyněmi. Úryvky z 
této ankety jsou připojeny k textům jednotlivých autorek spolu s texty pana Lukáše Kovala.

Lukáš Koval - člen sdružení Respekt a tolerance
2006 udělen titul bakalář z dějin umění a filosofie 
V současné době studentem FF MU v magisterském cyklu oboru filosofie
Zabývá se problematikou systematiky dějin filosofie se specializací na britskou filosofii 
raného novověku. Překládá a vykládá filosofické dílo A. A. C. Shaftesburyho. V oblasti 
metodologie se věnuje filosofii umění a problematice interpretace a rozumění uměleckým 
dílům.

Výstava  Návrat svět(l)a je vůbec první společnou exhibicí absolventek základní umělecké 

školy  Olešská  v Praze  10:  Evy  Haškové,  Simony  Krausové,  Jany  Minaříkové,  Kateřiny 

Pěkné a Barbory Zadražilové. Presentuje tedy tvorbu mladých, svou reálnou profesní dráhu 

právě  začínajících  umělkyň.  To,  co  z většiny jejich  děl  můžeme  vyčíst,  nás  jednoznačně 

ubezpečuje  o  skutečnosti,  že  se  jedná o zcela  novou tvůrčí  generaci.  Po dlouhotrvajícím 

údobí  převahy  abstraktních  a  minimalistických  uměleckých  forem,  coby  vědomému  a 

intenzivně  vyhledávanému  protivenství  vůči  u  nás  zdomácnělému  dogmatickému  diktátu 

socialistického realismu, přichází údobí nové, těmito formalistickými předsudky nesvázané, 

období charakterizované tvorbou, jež chápe sebe samu jako předmět svobodného vyjádření 

estetických kriterií  tvůrce,  který se již nemusí  odvracet  od vizuálně  přístupnějších  forem 

složce významové nic neupírajících.

To, čím jsou zde vystavovaná díla dále výjimečná a čím nás staví do rolí zcela svobodných 

vnímatelů, je jejich plná kontextualita, jíž se značně odlišují od běžné galerijní produkce, 

v jejímž rámci se mnohé z faktorů význam spoluutvářejících vytrácejí a ve zbytku jsou za 

pomoci uměleckohistorických textů pracně rekonstruovány.  

                                                                                                                           (L.K.)
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Kateřina Pěkná
22. srpen 1986
Od 2006 FaVU VUT Brno, figurální sochařství
1998 – 2006 Gymnázium Voděradská, Praha 10

Cyklus – 1. fáze – Kijor (předsíň)
               2. fáze (předsíň)
               3. fáze – Vykročení (venkovní stěna synagogy, dveře vysoko nad zemí)

    Cyklus má být zároveň reflexí osobní životní zkušenosti, zachycením prvku cykličnosti 
v židovském učení a zobrazením průchodu věřícího synagogou při bohoslužbě.
    Řeší potřebu očištění, potřebu konce a nového začátku, potřebu mystické složky v životě 
člověka, snahu o vytvoření si pocitu řádu v sobě za pomoci vnitřních rituálů.
    1. fáze – Kijor – v židovské tradici umyvadlo sloužící k rituální očistě. Jde o dohodu se 
synagogou, že mě pustí dál. Je o zbavení se pocitu strachu a viny...
    2. fáze – lehkost, radost ze zbavení se starého a očekávání nového. Naznačuje cestu skrz 
synagogu.
    3. fáze – Vykročení – nový začátek, krok do neznáma. Nedívá se pod nohy, proto nutně 
musí  následovat  něco  nečekaného.  Pravděpodobně  další  cyklus,  zase  o  úroveň  jinde. 
Dodatečně jsem zjistila, že na podobném principu zrodu a ničení, konce a nového začátku 
funguje i příběh abecedy Židů. 

Kateřina Pěkná – Cyklus (Lukáš Koval)

Autorka  prostřednictvím  uvědomění  si  vlastní  životní  proměny  či  mezníku,  v touze 

vypořádat  se  s pocitem  nutného  osvobození  se  od  svazujícího  minulého,  vyhledává 

souvztažnosti s rituálními akty židovské kultury, jejichž cíle jsou obdobné. Aby člověk mohl 

učinit významný životní krok, musí se, dle židovské tradice, vyvléct z pout tzv. incestuální 

vazby (Fromm). Odloučit se od mateřského, od rodiny a půdy. 

V nitru  země  spící  negativní  forma  schouleného  ženského  těla,  obdobný  a  významově 

souvislý  moment  se  v autorčině  díle  vyskytuje  ještě  jednou  coby  nerealizovaný  návrh, 

odkazuje  již  samotným svým umístěním,  v hliněné  zemi  poblíž  kijoru,  k potřebě  rituální 

očisty. To, co zde po kdysi ležícím těle zůstává, je jen jakýsi znak, sémantický odkaz, jenž je 

rememorativum i  pronosticum zároveň.  Směřuje  jak k tomu minulému – tělo,  které  bylo 

očištěno, zbaveno toho, co jej poutalo, tak k tomu budoucímu ve spojení s jasným poselstvím 

– sem se zase navrátíš.  Současně tu vzniká i vyniká pro celou instalaci esenciální a poutavý 

moment cykličnosti či cirkulace. Reálná fyzická katarze bytosti sepjaté s hmotou země je tu 

vystřídána momentem zduchovnění a odpoutání se – lehounkého vykročení. V člověku je tak 

soustředěn průsečík světů sakrálního i profánního. 

Eritis sicut Dei! Ale právě ono sicut – jako, stává se důvodem neustálé aproximace, touhy po 

sebezdokonalení,  přiblížení se ideálu a z ní pramenící cykličnosti  – vyhledávané návštěvy 
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chrámu,  jejímž  cílem  není  poznání  Boha  samotného,  ale  rozjímání  nad  jeho  jednáním 

vybízejícím k nápodobě –  Haláchá.  Synagogu tak opouští již osoba nová, třebaže tělesná 

nicméně duchovně posílená a znovuzrozená, vydávající se na cestu  imitatio Dei počínající 

opětovným vykročením do světa každodennosti  a šedé průměrnosti  rovnající  se kroku do 

prázdného prostoru. Pohybu bez jakékoli hmotné podpory s jediným možným spolehnutím se 

na vlastní síly Jím podporované a uvědomovanou možnost návratu. Cyklus.         

Anketa ZŠ Demlova
- Na ten otisk ještě dnes nemůžu zapomenout. Dotklo se mě to.
- ¨Drátěné nožičky neměly chybičky … Fakt to nemělo chybu.
- Zajímavý nápad
      asi by mě nenapad.
     Otisk těla
     byl jak rána z děla.
     Pěkně vydloubané.
     Ona umí, já ne.
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Eva Hašková
18. duben 1984
1992 – 2006 ZUŠ Olešská, Praha 10
1999 – 2004 Střední výtvarná škola  Václava Hollara,  propagační  výtvarnictví  – grafický 
design
2003 – 2004 Jazyková škola hlavního města Prahy
2004 – 2006 Nedokončená Vyšší odborná škola Václava Hollara, interaktivní grafika
Od 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, psychologie – 
arteterapie
Výstavy:  Několikrát  v rámci  výstav  Střední  výtvarné  školy  Václava  Hollara,  několikrát 
v rámci ZUŠ Olešská. V roce 2004 samostatná výstava: Identita>>>identifikace v pražské 
kavárně Velryba.

Viditelné neviditelné spojení

     Instalace představuje přesně to, co říká název. 
     Naznačuje,  nebo lépe zviditelňuje  neviditelné  ale  tušitelné  spojení a propojení mezi 
nebem a zemí, Vesmírem a Zemí, mezi každým kamenem a zrnkem písku a nespočetnými 
hvězdami a slunci v nekonečném Vesmíru.
     Symbolicky je toto  spojení  obsaženo v každém z nás,  vždyť  jak nevyhnutelně  jsme 
všichni spoutáni se zemí a jak často pokukujeme na nebe a na noční zářivou oblohu. Když 
člověk překoná při takovém pohledu první falešné pocity malosti a bezvýznamnosti vůči tak 
velkému  Vesmíru,  zjistí,  že  je  to  přesně  na  opak  a  že  je  nesdílnou  součástí  Vesmíru, 
rovnováhy a „božího záměru“ a že je právě tak velký a důležitý jako vesmír samotný, stejně 
jako bodlák u silnice nebo nejmenší mravenec v poli za synagogou.
      Když si tohle člověk uvědomí, zjistí, že je spojen stejným poutem i se všemi lidmi.
     Jako by naše tepající a milující srdce byla navlečena na neviditelných nitích vedoucích do 
nedohledna jako červené korálky, které jsou každý jednotlivý, malinký a lehce zranitelný, ale 
dohromady jsou to nádherné červené korále, po kterých každý touží.
      Inspiraci jsem našla přímo tady, v synagoze, která na mě svou atmosférou působí jako 
jeden  takový  vesmír  a  přišlo  mi  zajímavé,  nějakým  způsobem  reagovat  na  otázky  či 
myšlenky po smyslu života, nebo vlastního místa a významu tady na Zemi, jež zde jistě byly 
častější než jinde.  

Eva Hašková – Viditelné neviditelné spojení (Lukáš Koval)

Prostorem modlitebny prorůstající  a s ním srůstající  od země až ke klenbě tažený svazek 

organických  forem,  dílo  nesvázané  jakýmikoli  preskripcemi  konvenčního  náboženského 

systému  vychází  z čistého,  intelektualismu  zbaveného  estetického  prožitku  genia  loci - 

prostoru a jeho kouzla. Látkově i formálně shodné, pouze velikostí odlišené pilíře spojující 

dvě tak vzdálené sféry. Jejich hrou barev zdůrazněné kontinuální plynutí dává tušit možnost 

vzájemného  spojení.  Jako  již  tolikrát,  i  zde  je  přitom  uplatněn  prvek  v našich  myslích 

konzervovaný,  topos  světelné  metafyziky  –  osvícení,  prosvětlení  coby  duchovní  složka 

přítomná ve světě hmotném.
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Z čiré fantazie autorky prýštící a v jediném okamžiku v dílo přetvářená myšlenka se dotýká 
vztahu odlišného a stejného. Přes prvotní inklinaci k vytvoření něčeho brutálního, co by se 
s místem děje plně konfrontovalo, dospěla nakonec k řešení zcela opačnému a prostor v sebe 
ještě více spojuje. Ve spodní části zdůrazňovaná rozmanitost jednotlivých entit, konkrétních 
jsoucen téhož druhu, obdobně jako se od sebe vzájemně odlišují lidé, nachází svůj protiklad 
v kruhovém pletenci drátů umístěném v samotném vrcholu klenby. Přes veškerou zdánlivou 
samostatnost a nezávislost je tak vše odkázáno na jeden je spojující v sebe uzavřený Počátek. 

Anketa ZŠ Demlova
- Moc pěkné, vypadá to jako z jiného světa. Zajímalo by mě, jak ten nápad vznikl a jak 

vznikala celá instalace. Efektní výtvor…
- Chvilku jste se na to dívali a už jste se vznášeli jako ta srdce…
- Dobrý nápad. Jak jste to tam proboha věšeli?
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Jana Minaříková
20. prosinec 1986
Od 2006 Technická univerzita v Liberci, textilní a oděvní návrhářství
2000 – 2006 Gymnázium Buďánka o.p.s.

Stopy

Všude, kde člověk chodí, zanechává po sobě otisky – stopy. Každá tato stopa je střípkem 
nějakého osobního příběhu. Přestože zde podlaha spadla, a toto místo tak fyzicky přišlo o své 
příběhy, jsou zde stále čitelné a cítitelné. Během práce jsem přemýšlela, kdo tudy vlastně 
chodil. Jaký byl, kolik mu bylo, proč, kam a za kým šel. Věřím, že toto prožití a intuice mě 
vedli těmi místy, kde byly reálné stopy všech těchto lidí.

Okna

Mám krásný zážitek  z Paříže,  kdy v katedrále  Saint  – Denis  skrz nádherná gotická  okna 
svítilo podvečerní slunce. Barevné paprsky kreslily po bílé mramorové podlaze obrazce a já 
měla opravdu silný pocit přítomnosti čehosi mystického. Od té doby jsou pro mne barevná 
okna symbolem čehosi vznešeného. A protože věřím, že tato okna mohou být prostředkem 
komunikace  s bohem,  zaměřila  jsem  se  na  různá  cítění  víry.  Člověk  jistě  vnímá  víru 
v závislosti na svém věku, zkušenostech a zážitcích. Proto každé z oken je věnováno nějaké 
důležité  životní  události,  která  dříve  nebo  později  potká  vlastně  každého.  Ve  většině 
náboženství  je  těmto  událostem  připisována  velká  důležitost  a  věnováno  hodně  zvyků. 
S každou z těchto událostí se v zásadě mění pohled na svět  a zároveň může být dost těžké se 
s  tím srovnat.  Záměrem bylo,  aby  se  každý  člověk  mohl  posadit  a  skrz  to  „své“  okno 
nerušeně přemýšlet či diskutovat s bohem o „té“ životní události.  

Jana Minaříková – Stopy (Lukáš Koval)

Nad vstupním prostorem synagogy umístěná igelitová folie zdůrazňuje tušenou přítomnost 

něčeho dlouho neexistujícího. V místech, kde byl kdysi strop, zeje prázdný otvor. Tam, kde 

se po mnoho desítek let procházeli rabín se svoji rodinou a souvěrci není nic. A právě toto 

nic volá po svém překlenutí. Je tak nahrazeno efemérním fantasmatem toho, co samo kdysi 

pohltilo.  Na  folii  detailně  překreslená  struktura  podlahy  z přízemí  slouží  jako  lehounká 

simulace  zcela  běžného  architektonického  prvku.  Sama  o  sobě  by  byla  tedy  opětovně 

nicotou, stejně jako celá stavba. To, co činí tento objekt výjimečným, je humanizace, stopa 

lidství.  Připomenutí  právě  těch,  kteří  se  tu  kdysi  procházeli.  Těch,  kteří  dávali  celému 

organismu stavby její smysl a cíl. 

Dle hry příchodu neočekávaného souzní rozeseté barevné šlépěje plně s osudy všech těch, 

kteří tu kdysi prošli a sami se stali obětí jednoho velkého neočekávaného dějinného zvratu. Je 
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pozoruhodné, jak použití téměř identického výtvarného postupu může vyjádřit objekty zcela 

jiné myšlenkové roviny. Jsou-li Okna zasvěcena Bohu, potom Stopy se klaní člověku. Stejně 

jako  schoulená  ženská  figura  u  kijoru  a  objekty  v lavicích  jsou  otiskem  a  intimním 

záznamem, který díky diváku aktualizuje svůj obsah. Tyto stopy nesdělují jména, ale mluví o 

osudu lidí. Teprve další běh dějin odkryje, jaké stopy tu po sobě zanechají ti, kteří přijdou.  

Jana Minaříková – Okna

Na základě  osobní  zkušenosti  rozehrává  autorka  v interiéru  synagogy  pozoruhodnou  hru 

barev  světla.  Transparence  hedvábného plátna  pokrytého subtilními  vrstvami  pastelových 

barev zde simuluje klasickou vlastnost skleněných vitráží, aby tak homogenizovala prostor 

modlitebny nepopsatelným kouzlem vnitřního  ztišení  neseného lehkými  vibracemi  světla. 

Světla,  které  se stejně jako v tomto  prostoru zabydluje  i  ve vědomí  každého přítomného 

člověka, avšak bez toho že by se ptalo na cokoli, aniž by bylo osobní. Autorka se s námi jeho 

prostřednictvím bezděčně  dělí  o  jinak nesdělitelnou hloubku vlastního,  téměř  mystického 

prožitku neseného napříč staletími i náboženskými kulturami. Jestliže může umění nenuceně 

manifestovat přítomnost Boha, potom snad jedině tímto způsobem.

 Anketa  ZŠ Demlova- Stopy na zmizelém stropě
  -      „Stopy na zmizelém stropě“! Představovala jsem si něco tajemného, strašidelného, 

nejakého poltergeista, který mě načapal a násilím přenesl na nějaké hrůzostrašné 
místo plné smutku a zoufalství. A zatím taková pohodička!

-     Tý jo, jak to tam mohli dát? Chtěl jsem si tam taky šlápnout, aby po mně něco zbylo 
pro další lidi.

                         - Závěsy v oknech
-     Krása, jak tam zasvitly ty ranní paprsky. Prosvítilo to celou synagogu. Zdálo se mi, 

že zdi se náhle oteplily - i když tu dnes byla pekelná kosa.
-    Pěkně barevně sladěné! Vypadalo to jako v nebi.
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Barbora Zadražilová
18. listopad 1986
Od 2006 VŠUP, Filmová a televizní grafika
1998 – 2006 Gymnázium Voděradská, Praha10

Lavice

     Jednotlivé lavice dedikovalo občanské sdružení Respekt a tolerance obětem holocaustu 
z Loštic a okolí. Jednotlivé schránky se pro mne tedy staly místem, do kterého se schovaly 
celé osoby, rodiny, životy a příběhy.
     V souvislosti s tím jsem do jednotlivých schránek umístila předměty, které by jednotlivé 
osoby připomínaly. Předměty, které mohly používat, dotýkat se jich.
     Chtěla jsem, abyste po otevření měli pocit, že si ve schránkách někdo jen něco zapomněl 
a vrátí se proto. Prohlížejte si fotografie, dotýkejte se předmětů, protože jen tak se pro vás 
jejich jména mohou stát něčím víc, než jen jmény. Pomůžou vám knoflíky v jednotlivých 
lavicích, jejich počet je vždy počtem osob, které v nich „bydlí“. 

Cesta

     Kresby figur jsem instalovala do prostoru vedlejší místnosti, která sloužila jako místnost 
smuteční. 
     Sem po smrti svých žen odcházeli židovští muži, aby se tu po dobu jednoho roku modlili, 
teprve po uplynutí této doby se mohli vrátit zpět do hlavní místnosti a také do života, mohli 
se znovu oženit, založit novou rodinu.
    Svojí instalací jsem chtěla zachytit cestu muže od chvíle, kdy mu zemřela žena až po jeho 
návrat ze smutku.
     Zároveň jsem také chtěla vyjádřit svoji víru v to, že člověk musí přes všechny těžkosti 
vždy znovu vstát a jít, ať další dny přinesou cokoliv.

Barbora Zadražilová – Cesta (Lukáš Koval)

V protikladu  k dnes  stále  ještě  převažujícímu  abstraktnímu uměleckému  výrazu  se  Cesta 

zakládá na vizuálně distinktivní, snadno přístupné a sebedávající formě klasické akademické 

studie mužského těla. Figura zachycená v celkem čtrnácti různých polohách koresponduje se 

záměrem  polapení  pohybu  v nepohybu.  Zřetězení  jednotlivých  kartonů  kopíruje  funkci 

filmového pásu, kdy je každé zobrazení postavy výsekem z kontinuálního časového plynutí 

a teprve vzájemným provázáním je opětovně přiváděno k životu. 

Tvarově jasně definované a výraznou, uhlem taženou linií konkretizované si tu podává ruku 

s jednoznačností, kterou autorka vědomě narušuje takovým výrazovým prostředkem, jakým 

je absence jasných rysů tváře utvářejících to individuální. Zjevná přístupnost těla, smyslově 

uchopitelného  a  zařaditelného  do  konkrétního  dobového  a  místního  kontextu  ideálu  je 
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konfrontována  s nonfinitně  podanou  obličejovou  partií,  která  do  celého  díla  vnáší 

pozoruhodný kafkovský element: všednost, jež se tříští při pádu na hrot mlhavé nejistoty či 

absurdity. Proměna. 

Figura se tu stává jakýmsi paradigmatem, na jednotlivá individua mužského pokolení lehce 

aplikovatelným  vzorem,  který  je  však  svojí  abstraktností  všechny  překlenuje.  Nejde 

o  konkrétní  osobu,  ale  muže  jako  takového.  Jeho svalnatý  trup  a  údy jsou  sami  o sobě 

nositeli emotivního vyjádření symbolu moci a vzdoru, mnohdy však, jako v tomto případě, i 

pokorně klesajícího pod tíhou osudu, s nímž by bylo směšné zápasit. Významovou složku tu 

podporuje  autorkou  záměrně  zvolené  umístění  v prostoru  synagogy  vymezeném mužům, 

kteří  ztratili  svoji  ženu  a  dle  tradice  se  tak  opět  stali  tou  nedokonalou,  pouhou  jednou 

polovinou Člověka (Zóhar, III. fol. 296a), protože přeci „požehnal jim a dal jim jméno člověk 

v den, kdy je stvořil“ (Gen 5,2). Pravá polovina ve smutku pokleká, aby se znovu vydala na 

cestu.    

Barbora Zadražilová – Lavice (Lukáš Koval)

Lavice, dílo svojí civilností poněkud odlišné od ostatních zde prezentovaných, provázaných 

spíše s tradicionalismem židovské kultury či spirituální dimenzí jako takovou, je obsahově 

vystaveno na působivosti zcela běžných věcí nás obklopujících, jejichž estetická hodnota pod 

příkrovem  obyčejnosti  zcela  mizí.  Snaží  se  o  jejich  užití  coby  prostředku  obdivuhodné 

historické  rekonstrukce,  v níž  mnohdy  dobové  předměty  denní  potřeby,  jako  jehelníčky, 

fotografie,  pastelky,  notýsky,  mince  a  další  navlékají  na  sebe  háv  funkce  netradičních 

atributů, na nichž je založeno vyprávění zcela nového příběhu. Příběhu života lidí ne svatých, 

ale zlopověstných (Foucault), tedy těch svou dobou zatracených. 

V každé zásuvce je soustředěn soubor předmětů tak, aby odpovídal tomu, co bylo pro toho 

konkrétního  člověka,  jemuž  je  místo  v lavici  věnováno,  typické,  tomu  co  jej 

charakterizovalo.  Divák  je  vybízen  k bezprostřednímu  kontaktu  s předměty,  které  svojí 

intimitou,  možností  dotknout  se,  narušují  klasickou bariéru subjekt  – objektového vztahu 

světa  umění.  Jejich  důmyslné  rozmístění  a  uspořádání  navíc  prohlubuje  pocit  možného 

návratu toho, který je na místě zanechal. Jak říká sama autorka: „Tak, jako když při ranním 

odchodu  z domu  neustelu  postel,  nebo  neuklidím  na  stole,  protože  vím,  že  se  vrátím.“ 

V rámci naší imaginace, touto instalací stimulované, se tak mezi nás navracejí ti, které už 

jinak v těchto lavicích nikdy nepotkáme.

Anketa  ZŠ Demlova 
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           Cesta

- Velice krásná kresba a stínování, zajímavé pro mě bylo i to, že vlastně nikdy nabylo 
vidět žádný obličej. Mohla jsem tam klidně stát i já. Třeba předevčírem, to byl 
mazec…

- Ty naháče jste museli stínovat tak půl roku, ne? Fantazie!
                                                          
           Lavice - Zapomenuté předměty

- Vůbec mě ani ve snu nenapadlo, že ty věci patřily mrtvým lidem. Bylo to tak živé! 
Čekal jsem, že mě někdo pleskne přes ruku a zanadává, proč se mu hrabu v jeho 
věcech…

- To se mi líbilo ze všeho nejvíc. Vzpomínám si ještě teď na ten pocit, jak jsem 
otevřela krabičku s krásně vonícím pudrem a měla jsem od něho celé ruce. Vidím 
před sebou krásně nalíčenou ženu, která se jemně usmívá a chlapi jen polykají 
nasucho…
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Simona Krausová
15. říjen 1986
Vyšší odborná škola Václava Hollara
Od 2006 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny umění.
 
Schody času, čas duše

     S nadšením jsem uvítala možnost provést instalaci v synagoze, neboť je to velmi zajímavý 
prostor. Snažila jsem se ho vnímat jako celek, jak na mne působí a jaké ve mě vyvolává 
pocity.  Příliš  jsem se  nesoustředila  na  synagogu  jakožto  místo  určitého  náboženství,  ale 
snažila jsem se pozorovat ji jednoduše jako obecné sakrální místo, místo s určitou duchovní 
energií. Velmi se mi zalíbil prostor balkonu, počítala jsem s ním hned od začátku. původní 
návrh  vypadal  poněkud  jinak  než  finální  objekt:  prvně  jsem chtěla  spojit  prostor  lodi  a 
balkonu dohromady,  ale  v průběhu práce  jsem z technických  důvodů změnila  umístění  a 
objekt tím získal zcela nový smysl a souvislosti.
      Instalace představuje imaginární schody, které jsou na jednu stranu skutečné, ale na 
druhou nepoužitelné, neboť konstrukce je úmyslně lehká, nenosná a schody vlastně nikam 
nevedou.  Směrem nahoru,  do  nikam,  po  nich  kráčí  pomyslná  postava,  která  je  součástí 
schodů, neoddělená, je obtékaná dráty. Ty znázorňují plynoucí čas, věčnou řeku, která vše 
pohlcuje. Postava má býti symbolem duše mířící na západní stranu a zároveň vzhůru, odchází 
do jiného světa. Jak jsem se již zmínila, není v tom přímá návaznost na judaismus nebo jiné 
náboženství, tento princip chápu spíše jako obecně platný, duchovní princip.
     Během výroby jsem zjistila, že má práce získala ještě další významy a kontexty, předem 
neplánované  a  velmi  se  tímto  obohatila.  Myslím,  že  téměř  jakýkoli  výklad  může  býti 
správný,  neboť  tvorba  je  řízena  i  nevědomím,  takže  další  nalezené  významy mohly  být 
řízeny právě podvědomě.
     Jako  materiál  byly  použity  železné  dráty.  Svícny  zabudované  do  konstrukce  mají 
především nosný charakter, ale zároveň „opět neplánovaně“ objekt obohacují o nový rozměr.

Simona Krausová – Schody času, čas duše (Lukáš Koval)

      „Má duše po Tobě touží v noci, také můj duch v nitru Tě hledá!“ (Iz 26,9)

Jako novodobá Arachné spřádá zde umělkyně tkanivo snového výjevu, zhmotnělé kresby 

prastarého mytického vyprávění. Zdánlivě ostrá a nepoddajná kvalita kovové hmoty (drátů) 

se  přitom v jejích  rukou proměňuje  ve  výrazový  prostředek  linearizované  formy subtilní 

ideje pohybu duše.  Té části  lidské bytosti,  která jediná je pro ni  určující  a přitom na ní 

nezávislá. Třebaže se neopírá o duchovní tradici židovské kultury vědomě, dotýká se tématu, 

které je různým náboženstvím, včetně židovského, společné.

Schody,  symbol  dvojího  pohybu  uzamčeného  v kleci  vlastního  cíle,  stávají  se  dějištěm 
podivuhodného dramatu. Putování duše, jež se vydělila z těla člověka a stoupá od Stupně ke 
Stupni (Zóhar, I. fol. 83a-b), či se hodlá navrátit zpět. Rafinovaná, téměř op-artová hra protiv 
temné linie drátu a jasné, vše prostupující záplavy světla, přirozeného i umělého, vnáší do 
celku  kouzelnou  lehkost  dynamiky  pohybu,  s nímž  se  toto  směřování  nešamy odehrává. 
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Kaskádovitě se linoucí dráty schodů se vlévají do prostoru jako vodopád proti jehož proudu 
se  může  postavit  jen  to  nezatížené,  nespoutané,  jediné  schopné  vystoupání  -  duše,  jejíž 
formulace, coby zhmotnělé siluety utkané z chvějivých a vpřed postupujících křivek, je jejich 
kinetickou protiváhou. Ne každé je dáno vykonat tuto cestu až na poslední Stupeň schodiště.

Anketa  ZŠ Demlova 
- Krásné. To, co´s chtěla vyjádřit, se ti beze zbytku povedlo. Dívala jsem se na tu 

postavu a najednou jsem to byla já. Odlehčená, očištěná od všeho zlého, zbavená 
pokušení.

- Ta postava na těch schodech byla nádherná. Čekala jsem, že se každou chvilku odlepí 
od těch schodů a proletí tím oknem.

- Hustý! Když si představím tu práci - facha, co?
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