
The State of Being  

in Between

Pracovní rádius výtvarného umělce se rozkládá mezi světy 
představ, emocí, myšlenek, a také kladiv, štětců, nátěrů a vr-
taček. Pozice Karímy Al-Mukhtarové a Maud Kotasové jsou 
komplikované i geograficky – v Karímě žijící v Praze se spojují 
irácké a slovenské kořeny, Brňanka Maud se po delším pobytu 
v oblasti Pyrenejí cítí intenzivně spřízněna s Katalánskem. Pra-
covně oscilují mezi ženskými polohami emocionality a intimity 
a fyzicky a technicky náročnou prací, tradičně přenechávanou 
mužům.
Jedním ze styčných bodů tvorby obou autorek je technika šití, 
specifický druh materiálové kresby vyznačující se nutností 
perforace materiálu i pohybem mezi jeho rubem a lícem. Zajímá 
je prorážení hmoty, téma otvoru jako prostoru mezi oběma 
stranami, mezi vnějškem a vnitřkem. Důležitá je úloha spojující-
ho vlákna, linie předávající energii i osobní sdělení. V některých 
částech tvorby se obě autorky dotýkají ornamentu v jeho histo-
rickém či folklorním vymezení, který změnou kontextu ironizují 
i obdařují novým významem. Tradiční představy o vyšívání 
narušují jak charakterem motivů, tak zcela neklasickými pod-
kladovými materiály. V případě Maud Kotasové jde především 
o kovové součásti chlapského světa – části karoserií nákladních 
aut, dílenské šatní skříňky, popelnice, ale i prvky spojované 
s ženským světem – domácí plechové náčiní, jako jsou struha-
dla, síta, lavory. Karíma Al-Mukhtarová sice používá materiály 
tradičně užívané k umělecké a řemeslné tvorbě (keramická 
hlína, dřevo, sklo, papír), zpracovává je však vlastními neorto-
doxními postupy. Obě autorky zajímá chyba, nedokonalost jako 
známka lidské přítomnosti. Vedle ornamentů, schémat a ges-
tických kreseb se mezi vyšívanými motivy objevují krátké části 
textů. Vycházejí z osobní, často fyzické zkušenosti i ze zaslech-
nutých útržků cizích hovorů. 

Díla Maud Kotasové citují mnohovýznamové apelativní kousky 
vět, promluvy, které se ze zápisníků přesunuly na povrch 
známých předmětů. Dynamická linie stupňuje expresi sdělení, 
intenzitu oslovení. Všednost se zde dotýká osobních dramat, 
sociální rovina se protíná s existenciální. Narušují se gende-
rové stereotypy o typických přáních, prožitcích a potřebách. 
Kotasová se ztotožňuje s těžce prožitými osudy lidí, kteří 
s předměty zacházeli, vyhledává autentické dotýkané, ušpině-
né věci. Techniku vyšívání nově posouvá k drsnému a monu-
mentálnímu projevu.
Po sériích prací z keramické hlíny, textilu a dřeva usiluje Ka-
ríma Al-Mukhtarová v současné fázi své tvorby o pročištění 
a projasnění. Prošíváním textilní kresby do skleněných tabulí 
dosahuje odhmotnění, pocitu levitace linie v prostoru. Prů-
hlednost materiálu znejasňuje určení líce a rubu. Záměrně je 
těžké určit, kdy jde o lícovou, a tedy o dokonalou předváděnou 
stranu a skrývaný rub – obě polohy mají stejnou hodnotu. 
Technologické mantinely – omezené možnosti provrtání dírek 
do tabule skla – ji nutí ke zjednodušení; přírodní a tělesné 
motivy proto výrazně stylizuje do podoby základního kreseb-
ného znaku. Historické ornamenty lze – stejně jako v případě 
materiálů, které pro své práce používá – spojit s průzkumem 
identity. Svobodně pracuje s výběrem fragmentů, kombinuje 
různé kulturní a geografické motivy, přirozeně vytváří novo-
tvary, jejichž zdroje jsou více či méně rozeznatelné. Její osob-
ní znaky připomínající kulturní symboly i technická schémata 
lehce znejisťují svou mnohoznačností. 
Hmotná syrovost vystavených prací Maud Kotasové a dema-
terializovaná ornamentální stylizace děl Karímy Al-Mukhtaro-
vé představují jako rub a líc dva možné a podobně zajímavé 
pohledy na svět.
    Daniela Kramerová
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Maud Kotasová (1980) vystudovala vědeckou ilustraci na SŠUŘ, 
ateliér Environment Vladimíra Merty a ateliér grafiky a vizuální 
komunikace u Margity Titlové na FaVU VUT v Brně. Hlubotisko-
vý lis nejprve vyměnila za kamion, kterým rozvážela zboží na-
příč Evropou, aby se následně usadila v katalánských Pyrene-
jích. V současnosti žije v Brně. Její tvorba sahá od vyšívaných 
kovových objektů až k environmentálním a textovým instalacím 
ve veřejném prostoru. Výšivka pro ni představuje konceptuální 
jazyk, autobiografické příběhy jejích narativních objektů v divá-
kovi vyvolávají dojem vlastních vzpomínek. 

Karíma Al-Mukhtarová (1989) postupně studovala u Jiřího Ko-
vandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, v ateliéru 
intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UPMRUM 
a na intermédiích u Mileny Dopitové na AVU, kde promova-
la v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou 
republiku (2013). V minulém roce absolvovala několikaměsíční 
stáž CEAAC ve francouzském Štrasburku. Jedním z hlavních 
témat její tvorby jsou procesy sebeuvědomování a otázky iden-
tity. Karíma Al-Mukhtarová patří mezi ty výjimečné autory, kteří 
do značné míry ignorují dobové trendy i umělecké strategie, 
a naopak pracují s tradicí, znovuobjevují a vrací do hry původní 
řemeslné techniky a dokážou jim dát aktuální i osobní obsah.
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