
Práce Lenky Vítkové vznikají v meziprostoru malby, řeči, literatury a pohybu těla. Její vztahování se 

ke světu nejčastěji nabývá podoby barevných tvarů, které se mohou číst jako záznamy dění i jako 

symboly usazené na neviditelně propracovaném pozadí obrazu, ale také jako znaky řeči, která nemá 

jasné geografické vymezení. Každý tvar má svůj čas a přichází, když je potřeba. Zjevuje se a je zase 

zakryt. Jeho malování provází dobrodružnost hledání materiální manifestace stejně jako zamalování 

významů pod ní. Lenka se pokouší smířit kaligrafii a západní sedimentování událostí. Při interpreta-

ci bychom se neměli nechat unést spirituálními výklady symbolů, které jsme nalezli za vytvořenými 

tvary. Země, planety, prstence, ženy, hadi a keře mají stejně silný vztah k vesmíru jako ke zdejší hmotě, 

zjevují se jako poselství lidem, vyplouvají jako útržky paměti a současně odkazují k prožité skutečnos-

ti a kultuře. Zdají se být magické, ale jsou také informující a historické, společenské i subjektivní. 

Vždy, když píši o Lence Vítkové, zmiňuji, že v jednu chvíli přestala psát o umění, jakoby psát o umění 

a tvořit umění bylo v rozporu, a uvádím, že ta síla rozhodnutí, ta hrana, ten řez potvrzují naléhavost, 

kterou nacházím v jejích obrazech a kterou neumím popsat jinak než touto příhodou. O práci Lenky 

Vítkové se nepíše lehce, protože se pohybuje na mnohých rozhraních, která, když se pojmenují, tak 

zmizí jejich křehkost a prostorovost, zploští se na současné pojmy performativity, textuality, femini-

smu, objektovosti, postkonceptualismu, psychomaterialismu. Ty však v jejich momentální podobě 

autorčinu tvorbu spíše zkreslují, než vystihují.

Výstava Lenky Vítkové v GAVU Cheb představí práce, které vznikly v rozmezí několika posledních let 

v jakýchsi spíše množinách než sériích. Jednotlivá díla fungují dobře v jejich rámci, ale je zajímavé 

některé vyjmout a vřadit je jinam, porušit jejich souvislost časovou a prostorovou. Pokusíme se takto 

společně nalézt další významy v nových spojeních, odloučeních i opakujícím se rytmu ustavených 

vztahů. Přestože se chceme ve výstavě několikrát vracet ke starším tématům, jejich znovuukázání 

podržuje původní motivace obrazů, ale momentem návratu je dostává do nových konstelací s do-

bovými tématy a dalšími obrazy. Tím se části těchto témat zakrývají a dávají prostor jiným napoje-

ním. Díky principu zatemňování jsme si s Lenkou vzpomněly na jeden její starší text, v němž hovoří 

o „smlouvě s černou“. Černá je velmi specifická barva, která je zároveň stínem. Má magickou moc, 

skrývá i odhaluje, zesiluje i oslabuje. Ale umí být i překvapivě prozaická. Některé věci si uvědomíte 

pouze skrze zakrytí, malou smrt, která umožní intenzitu následného žití. 

Tvar, který zakrývá, se v Lenčině práci střídá s tvarem, který se dívá. Jakoby nechtěla, aby malovaný 

obraz něco reprezentoval, ale přímo byl tím, čím je, co dělá, aby byl aktérem spíše než symbolem, 

kterému se pouze podobá, a už vůbec nebyl reprodukcí. Černý tvar něco zakrývá, tedy myslícímu 

subjektu potvrzuje, že ono něco existuje, a tím je spíše nadějí než propastí. Zatmění se odehrává 

v planetárním chodu cyklicky a není důvod se domnívat, že lidská psychika funguje výrazně odlišně. 

Černé tvary vždy ve svých okrajích ukazují světelné a barevné vrstvy, okraje, které se chvějí pod 

nimi, aby v nejbližších dnech, týdnech, letech, staletích začaly zářit. Druhé obrazy Lenky Vítkové tak 

zachycují toto záření a vlnění a současně pohled do něj, stav sítnice nastavené slunci, spojení oka 

a světelného zdroje - tím zůstává dále potvrzena nejen smlouva s černou, ale také smlouva člověka 

s ostatními kosmickými a zemskými energiemi. Smlouva je trochu nešťastné pojmenování, neboť 

zatěžuje tento vzájemný vztah byrokratickou účelovostí, vhodnějším vyjádřením by snad byl svazek.

Přestože přístup Lenky Vítkové má silné vazby k vizuální poezii a experimentům se zvukovými 

strukturami a řečí a textem obecně, tvary na jejích obrazech nejsou znaky tak jako u mnohých ji-

ných autorů, kteří mohou být formálně blízcí jejímu projevu. Jsou to právě spíše tvary, které vznikají 

přímo malbou na obraze jako svébytná činnost, dění a stav samotný. Jsou více konáním než věcmi, 

i když v sobě obsahují obojí - hlavu i měňavkovitý černý útvar zastavený ve vzpomínce na obrys 

určitého objektu. Nic na tom nemění ani dekorativní základ některých motivů, který přibližuje opa-

kující se jevy těkavé mysli pracujícího jedince. Hadi svými vlnícími se těly dekorativně a spravedlivě 

rozdělují obraz na stejné výseče a stvrzují zásadní význam věčného pohybu, ať už ho vnímáme 

kosmologicky či každodenně. 

 

Edith Jeřábková
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01 Hlava 2, 2016, tempera na plátně, 90 × 90 cm

02 Prsten 3, 2016, tempera na plátně, 50 × 70 cm

03 Ruka, 2011, tuš na papíře, 20 × 30 cm

04 Bez názvu, 2015, tempera na plátně, 100 × 120 cm

05 Bez názvu, 2014, olej na plátně, 70 × 60 cm

06 Bez názvu, 2016, tempera na plátně, 70 × 60 cm

07 Čtyři hadi, 2015, tempera na plátně, 110 × 130 cm 

08 Bez názvu, 2016, tempera na plátně, 60 × 70 cm

09 Keř 3, 2015, tempera na plátně, 80 × 70 cm
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09 Titulní strana: Bez názvu (výřez), 2016, tempera na plátně, 80 × 100 cm, foto Lukáš Jasanský


