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Geofyzikální ústav AV ČR
Agentura Galerie H
Vás srdečně zvou
na desátou výstavu cyklu
Setkávání
Pavla Francová
Pastely a hmatové kresby
Zahájení 8.9.2004 v 16.00 hodin
v přednáškovém sále GFÚ
V 17:00 zahraje k poslechu (ale i tanci) skupina Klec
9.9.2004 - 1.11.2004
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

Pavla Francová: Telefonní číslo (mobil A.S.), 2002

Pavla Francová
Nespánek a Vinnost

Vyšla z domu na ulici,
a Modrá se stala.
Kolem její dobovníci,
a Modrá ji h ála.
Ke e podaly jí kv ty,
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Modrá se s ní smála.
Lidé podali jí v ty,
Modrá zmlkla, naslouchala.
V uších dav a ona v n m,
Modrá úzkost pocítila.
rozlet za še vym n n,
Modrá utopit se cht la.
Plavat vp ed, a p itom v sob ,
Modrá zele  uvid la.
Ne adit jen po podob ,
Modrá k tichu pospíchala.
Dotknout se a naléhav ,
Modrá na trávu si lehla.
vyslovit, co buší v hlav ,
Modrá, díky žes m  vedla.
(1994)

Obrazy, které nevidomá Pavla Francová ve své mysli
vidí jsou v jejích p edstavách asi dokonalé, ale nám
vidícím v úplnosti nep ístupné. Pavliny kresby a pastely
nám je z ejm  zprost edkovávají jenom áste n . Když své
vnit ní vize maluje vidící um lec, m že je b hem vzniku
m nit, up es ovat, poopravovat. Jeho dílo je vyjád ením
ur itého, jiným zp sobem sotva zachytitelného a sd litelného
pocitu, s definitivní platností se dotvá í až p i práci.
Do kone né podoby se promítá emeslná zru nost, lidské i
um lecké zkušenosti, obliba jistých tvar  a barev, obecné
vlivy jako je móda, dobový vkus, stav spole nosti. Tak jako
myšlenka zaznívá naplno až v ústech, nebo se zjevuje napsaná,
ani kone ná vizuální p edstava v myslích výtvarných um lc 
neexistuje, hledá a nalézá se až na papí e nebo na plátn .
Rodící se dílo žije do zna né míry samostatným životem,
zm na i prom na jedné barvy oby ejn  vyvolá p ímo et zovou
reakci, lavinu, která se projeví všude.
Vizuální p edstavy Pavly Francové se b hem malování nem ní,
shodnost, totožnost i paralelnost svých vnit ních vizí a
jejich výtvarného ztvárn ní m že kontrolovat jenom áste n 
a navíc dosti hrub . Barevnost v bec ne, b h prorytých ar
pouze hmatem. Technika ryté kresby neumož uje sice jemnosti,
ale nep ipouští pochybnosti. Pavliny kresby p sobí sebejist .
Jsou p ehledné, bez podružností a zbyte ností, soust ed né
na podstatu. áry ov  ené hmatem v rn  odpovídají p edstavám,
problém zp tn  vazby p ichází s barevností. P ed vlastním
vybarvením Pavla oto í vyrytou kresbu na rubovou stranu,
vypuklý reliéf je hmatem iteln jší. Pastely má uložené
na p esných místech, barvy si pamatuje z d tství. Viditelné
linie nakreslené propisovací tužkou na rubu papíru zmizí,
hranice mezi barevnými plochami jsou neostré, m kce splývavé,
jakoby snov  rozost ené. I ty nejabstraktn jší kompozice jsou
p esným (realisticky v rným) p episem vnit ních (pro malí ku
skute ných) barevných map i krajin. Jako jsoucí a prakticky
nem nné barevné skladby si do pam ti ukládá a z pam ti vyvolává
všemožné symboly a pojmy - k estní jména, dny v týdnu, m síce
v roce, anglická sloví ka, samohlásky, telefonní ísla. Jakou
má jistotu, že barevnost jejich pastel  vnit ním obraz m odpovídá?
Hmatové kresby a pastely vznikají jakoby na dvou místech
zárove  - na papí e a v malí in  mysli. Nar stání vnit ního
(virtuálního?) obrazu se nejspíš podobá animaci, založení

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/Francova.php

17.9.2009

Page 3 of 3
nového textového souboru v po íta i. V pam ti stroje, na papí e
nebo na plátn , na malí in  vnit ní obrazovce není
na za átku nic. Prázdná plocha se ale každou arou a barevným
dotykem postupn  zapl uje. V nitru vznikající obraz je pro Pavlu
ujišt ním, že soub žn  vytvá ená skladba asi odpovídá její
p edstav , ale žádná objektivní (hmatatelná i viditelná) zp tná
vazba mezi malí inou vizí a dílem neexistuje. Nikdy nespat í,
co namalovala, a vidící diváci neuvidí její vnit ní model. Vztah
mezi malí inou vizí a realizací je nespojitý, navždycky p etržený.
Díla Pavly Francové mají neoby ejnou sílu a fascinaci i p esto, že
se nikdo nikdy nedoví, jestli to, co nám sd luje, je skute n  tím,
co ve svém nitru tak jasn  vid la, že nám to svými hmatovými
kresbami a pastely musela sd lit.
Ji í H la
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