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Dekadentní prostory Colloredo-Mansfeldského paláce nabídly svůj omšelý 
a zároveň majestátní půvab instalaci výstavy pozoruhodného trojhlasu 
umělkyň, jejichž průsečíkem je bravurní linka prostupující expresivními torzy 
porcelánových soch či fantaskním půdorysem kreseb a maleb. Linka udávající 
řád, jehož relevantní referencí mohou být bezpochyby mistrovská díla 
nejen současného moderního výtvarného umění, ale i díla z období mnohem 
rannějších. 
   
Po vstupu do paláce nás obejme křehce morbidní něha, přičemž v první chvíli 
nedokážeme s jistotou rozlišit, jak velkou měrou se na našem pocitu podílejí 
umělecká díla a jakou část si ukrajuje génius loci výstavních prostor.  

Umělecká síla vystavených děl si k nám však spolehlivě nachází cestu a 
bezděky se ptáme, kdo je vlastně adresátem naléhavých hlasů umělkyň. Komu 
patří milostné pohledy a gesta, obrysy pokory a úzkosti,  posedlost vlastními 
těly, bouřlivé sny či vtipná a někdy až kejklířská nadsázka? Jde o vzkazy 
konkrétním mužům či ženám? Nalezneme v nich spiklenectví s milovanou 
osobou? Nebo se se svými výzvami obracejí k anonymním bytostem? Očekává 
se od diváka odpověď nebo se umělkyně instinktivně brání otevřenému 
dialogu? Ano, odhalují se na dřeň, ale zdá se, že při výkladu svých děl chtějí 
dominovat a neberou přílišný ohled na úsudek kohokoliv jiného. 

Prostor pro odpovědi zůstává těsný, v příbězích, kterými jsou díla nasátá, se 
však snadno dotkneme vlastní identity, a tak se i my přestáváme zajímat o 
vnitřní pohnutky umělkyň a soustředíme se na podstatu vnímání uměleckého 
díla, kterou je intimní dialog se sebou samotným. Vydáváme se neomylně 
do krajin našeho dětství a dospívání, potkáváme v záblescích paměti známé 
tváře,  znovuprožíváme odhalování životních souvislostí, na které jsme si přišli 
sami, a dotváříme si estetický rámec vlastního vnímání krásy.

O něco později, v okamžiku kdy překročíme práh paláce zpátky do víru ulice, 
a kdy se postupně vymaňujeme z náruče Pandořina hlasu, ucítíme, že jsme si 
přeci jen pootevřeli dveře do křehkého světa umělkyň a láká nás představa 
znovu se s ním setkat.

Martin Belzer, spisovatel
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Three Positions – Three Ways
Zdeněk Felix

A young woman holds in her hands a drawing that depicts a 
skeleton smoking a pipe. Rising from the pipe instead of smoke 
is a winged figure in the shape of an angel. A boy with his head 
shaved, his right hand stuck in his mouth, resembles a patient 
after chemotherapy calling out for help. A woman strapped onto 
a chair, her head covered and with bare breasts, could well be a 
still from a film about torture methods used on political prisoners 
in totalitarian states. A man is suspended from gallows, hanging 
head-down, in a seemingly no-escape situation. Featured at the 
background of another drawing are dark glasses of the kind worn 
by secret police agents, subtitled “Malas juntas”; yet another 
picture shows a hand gripping by the hair a decapitated head 
from which blood is still dripping. The feet of three individuals 
bound above the ankles in steel shackles bespeak violence and 
coercion. 

The limited array presented here of early drawings by Chilean 
artist Sandra Vásquez de la Horra suggests her orientation 
towards the world of evil and terror with which she was 
confronted as a young woman in her native country during the 
era of General Pinochet´s dictatorship. Traumatic experiences 
from the civil war in Chile are likewise reflected in Sandra 
Vásquez´s works from the time of her European exile. The artist 
who, following studies in Cologne and Düsseldorf, currently 
lives and works in Berlin, has gradually expanded her repertoire 
to include subjects related to the human psychology, sexuality, 
the impact of religion or the status of women in society, as well 
as rediscovering her own roots in the modern-age culture of 
Latin America with its links to the cultures of the pre-Columbian 
age. She has drawn spiritual inspiration for this new creative 
orientation which enables Sandra Vásquez to deal with her 
origin, with half-forgotten childhood reminiscences, and with 
her personal experience of tradition, from the writings of the 
French anthropologist Claude Lévi-Strauss and the German 
psychoanalyst Carl Gustav Jung. In the process of seeking and 
finding a new approach to the native American mythology and to 
the multilayered culture of her native country, she simultaneously 
gets an opportunity to meet the challenge being posed to her in 
confrontation with a different cultural context in Europe.
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It is from the convergence of these two influences that 
stems Sandra Vásquez´s present creative practice. There, 
individual specific experiences have increasingly receded into 
the background, to be supplanted by subjects related to the 
human psychology and existential reality in an era of accelerating 
globalization. Her drawings from recent years echo this situation, 
while by no means limiting their scope to mere illustration of 
current political reasoning. Much rather, they amount to probes 
into the subconscious of an individual reduced to a quasi-
vegetative state of existence in uncertain times, surrounded by 
goings-on that are hard to comprehend, and finding themselves 
in the tow of an unbridled digitalized technology that defies all 
control. Perhaps this also accounts for the multiplication in her 
encaustic drawings of motifs harking back to film noir or to the 
Surrealist visions from the legacy of such artists as the Mexican 
painters Frida Kahlo or Diego Rivera. This view appears to be 
endorsed by her abundant use of the motifs of human skulls 
and skeletons. The world of Sandra Vásquez is a scene of life 
governed by instincts, the unconscious, and not insignificantly, 
death.

Change of scene: Strolling along a riverbank, in an open 
landscape bordered only by a low horizon, is a woman in a 
long red dress. The colour of her dress corresponds with that 
of red poppies scattered across a meadow. Blue clouds hanging 
low over the scene evoke the idea of time´s flow, an impression 
still enhanced by the presence of a white boat seemingly 
emerging from the river in the right-hand section of the depicted 
landscape. Is this a poetic painting with a symbolic connotation? 
It might appear that the creator of this painting, Veronika 
Holcová, aims at a romantic paraphrase of a specific impression 
resulting from her observation of a segment of nature. In actual 
fact though, the painter´s aim is not a representation of reality, 
but rather a psychological metamorphosis thereof, something 
familiar from the art of the German Romantics, such as Caspar 
David Friedrich. The painting´s themes of fathomless distance 
and depth, of the notion of timelessness set against the finiteness 
of human existence, of the disparity between the scale assigned 
to the human individual and the sheer grandness of nature, are 
characteristic for Veronika Holcová´s early painting output.
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In the recent period, her paintings have become inhabited 
by human figures, animals and fantastic creatures set against 
backdrops of landscapes with wide horizons reminiscent of 
the artist´s early works. Something, however, has changed 
here. Namely, the early paintings´ poetic atmosphere has made 
way for peculiar, dramatic forms. The landscapes now feature 
fissures, even gaping ravines, some of the paintings depicting 

fantastic islands dotted with rocky caves, with tall 
trees, reminiscent of Böcklinesque “islands of the 
dead,” while elsewhere an eagle is shown tearing 
out the entrails of a mummy in a stone sarcophagus. 
In yet another painting, a young girl in a blue and 
purple dress stands with her eyes closed and arms 
spread in a sleepwalking posture, a sinister black 
monster lurking in the background. Has this motif 
something to do with spectral phenomena pertinent 
to the unconscious, is it a portrayal of the proverbial 
“nightmare,” or does it perhaps project states of 

anxiety or peril? Veronika Holcová does not offer a conclusive 
answer, leaving it up to the spectator´s imagination. Another 
existential theme is present in a phenomenal painting featuring 
a pair of monkeys chained to the vault of a casemate-like 
architectural structure. Apart from a few scattered nutshells and 
the chain, the scene shows nothing that might imply a promise of 
release. The painter drew there on a motif from a 1562 painting 
by Pieter Bruegel the Elder, substituting the original´s view of 
Antwerp in the vault´s background scenery by the panorama 
of Prague´s Hradčany Castle. One of the monkeys is wearing 
a white mask, and the nutshells are actually substituted by 
spherical marbles, in an apparent throwback to a painting by 
Toyen.

Scene three: Dozens upon dozens of small- and larger-scale 
sculptures in clay and porcelain. Many are attached to bases, and 
the rest are variously arrayed within glazed cases. Representing 
human and animal figures, standing and reclining, often captured 
in dynamic postures, as if in motion, together they make up a 
weird universe of their own, one that is not governed by the laws 
of life as we know it. Czech-Swedish artist Klara Kristalova is 
at one time a sculptor and a narrator of fables and legends. The 
narrative essence of her ceramic output assumes an extra sense 
of urgency in that a good many of these sculptures combine 
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human and animal forms, in a way known for instance from the 
mythologies of the classical antiquity and the Orient. Here, too, 
one will encounter bird-headed female figures, or contrariwise, 
animals with human heads. In this bizarre world, nothing 
unusual happens, or rather, everything that happens here is 
unusual: women with hare´s ears or with pots instead of heads, 
a man with three horse´s heads touching his body. Another 
piece of glazed pottery portrays a sleeping child surrounded 
by the figures of a fox, a bear, a rabbit and a hare, with a bird 
seated upon its head, as in a fairy tale by Andersen. Such motifs 
prevail over realistic figures, even though the latter are likewise 
assigned a place in Klara Kristalova´s universe. This is a world of 
imagination and fantasy whose coordinates can be sought in the 
artist´s memories of childhood, as well as in mythology, science 
fiction and comic strips, in domains whose reality is not governed 
by the laws of logic and experience. 

However, similarly as the characters in the fairy tales of 
Hans Christian Andersen and the brothers Grimm, or in Lewis 
Carroll´s adventures of Alice in Wonderland, Klara Kristalova´s 
figures are not entirely innocent, either. In more than a few of 
them, their animal aspects seem ultimately to prevail: they are 
no longer mere fairy-tale creatures, but more often than not also 
carry an underlying message of menace and peril. Like with Alice 
in Carroll´s tale who follows the White Rabbit down the hole and 
into his world which is entirely different from hers, where she 
experiences changes of size affecting herself and the creatures 
she encounters there, so with many of Klara Kristalova´s 
sculptures, ambiguity is the quality that imposes itself. One can 
never really be certain about these figures´ identity: are they real 
or fictitious, do they live in a world of their own, or are they only 
products of their maker´s imagination? Their character traits 
remain likewise hidden, leaving unanswered the question of 
whether what one is confronted with here is good or evil. They 
guard their secrets as impenetrably as do the grotesque likenesses 
looking down on us from the Baroque-age gargoyles, fountains 
and architectural ornaments. They, too, escape one´s definitive 
knowledge of whether they are not actually alive after all.

Where then ought to be sought a common denominator for 
the output of these three artists working in different materials 
and living in different parts of Europe? Notwithstanding the 

divergence of their starting points and creative strategies, 
several connecting lines can definitely be identified whose 
presence justifies the presentation of their works in a common 
show. Notably, what is quite obvious is their shared interest 
in the narrative structure of artistic creation. Equally alien to 
each of the three is any notion of pure formalism and barren 
conceptualism. In contrast to that, all three are dominantly 
concerned with the themes of childhood, memory, and 
recollections of experiences gathered at the time of adolescence. 
This in its turn entails an equally intense concern with themes 
that might be regarded as specifically feminine, were they not as 
inseparable as they are from issues and motifs that are currently 
of identical relevance to both genders. Like Alice in Wonderland, 
these three artists engage in exploring the lost territory of 
adolescence anew, in projections wherein fantasy blends in 
an enigmatic manner with reality, and a grotesque sense of 
humour coalesces with psychology. The result are paintings and 
objects of powerful evocative effect reflecting the fuzziness and 
indeterminacy of today´s world.

Zdenek Felix
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Tři pozice – tři cesty
Zdeněk Felix

Mladá žena drží v rukou kresbu s kostlivcem, kouřícím dýmku. 
Na místo kouře se nad dýmkou vznáší postava anděla s křídly. 
Holohlavý chlapec s pravou rukou 

v ústech připomíná pacienta po chemoterapii, hledajícího pomoc. 
Žena připoutaná na židli, se zahalenou hlavou a obnaženými ňadry 
by mohla byt momentkou z filmu 

o praktikách mučení politických vězňů v totalitních zemích. 
Na šibenici visí hlavou dolů člověk, kterému zřejmě není pomoci. 
Na pozadí jiné kresby se objevují černé brýle agenta tajné policie 
a pod nimi nápis „Malas juntas“; na jiné kresbě lze vidět ruku, 
držící za vlasy uříznutou hlavu, ze které ještě kape krev. Nohy tří 
lidí, spoutaných nad kotníky ocelovými okovy, hovoří o násilí a 
donucování. 

Malý výběr raných kreseb chilské umělkyně Sandry Vásquez de 
la Horra naznačuje

orientaci na svět zla a teroru, se kterým  jako mladá žena přišla do 
styku ve své vlasti v době diktatury generála Pinocheta. Traumatické 
zážitky z občanské války v Chile se odrazily rovněž v pracích, které 
Sandra Vásquez realizovala po odchodu do Evropy. Umělkyně, která 
po studiích v Kolíně nad Rýnem a v Düsseldorfu žije a pracuje 

v Berlíně, rozšířila postupně svůj repertoár o témata, vztahující 
se k psychice člověka,  sexualitě, vlivu náboženství, postavení ženy 
ve společnosti a objevila současně své vlastní kořeny, spočívající v 
novodobé kultuře Latinské Ameriky s jejím propojením na kultury 
předkolumbovské. Duchovními patrony nové umělecké orientace, 
se kterou se Sandra Vásquez vyrovnává s vlastním původem, 
zasutými zážitky z dětství a s prožitou tradicí, se stávají francouzský 
antropolog Claude Lévi-Strauss a  německý psychoanalytik Carl 
Gustav Jung. Tím, že nalézá nový vztah k indiánské mytologii a 
mnohovrstevné kultuře své země, získává současně možnost, jak 
odpovědět na výzvu odlišné evropské kultury.

Ze spojení těchto dvou vlivů vyrůstá dnešní umělecká praxe 
Sandry Vásquez. Konkrétní zážitky ustupují stále více stranou a na 
jejich místo pronikají témata, spojená s psychikou a existencí člověka 
z údobí zrychlující se globalizace. Kresby 

z posledních let odrážejí tuto situaci, aniž by se spokojily s ilustrací 
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běžných politických tezí. Spíše jde o průniky do podvědomí člověka, 
vegetujícího v nejisté době, oklopeného těžko srozumitelným děním 
a ovládaného nekontrolovatelnou technikou digitalizace, vzpírající 
se jeho kontrole. Snad proto také přibývají v jejích kresbách, 
prováděných technikou enkaustiky, motivy upomínající na film noir 
či na surrealistické vize z obrazů mexických malířů jako Frida Kahlo 
nebo Diego Rivera. Velmi časté motivy lebek a kostlivců ukazuji 
tímto směrem. Svět Sandry Vásquez je světem života, ovládaného 
pudy, podvědomím, ale také smrtí.

Změna scény: Otevřenou krajinou, ohraničenou jen nízkým 
horizontem, jde podle břehu řeky žena v dlouhých červených šatech. 
Barva šatů koresponduje s červenými květy vlčího máku, rozesetého 
v trávě. Nízká modrá oblaka navozují pocit plynoucího času, 
dokresleného ještě bílým člunem, zdánlivě připlouvajícím  po řece 

z pravé strany zobrazené krajiny. Poetický obraz se symbolickým 
kontextem? Zdálo by se, že Veronika Holcová, autorka této 
malby, vytváří romantickou parafrázi určitého dojmu, získaného 
z pozorování výseku přírody. Ve skutečnosti není cílem malířky  
realita, nýbrž její psychologická metamorfóza, se kterou se 
setkáváme právě v umění německého romantismu, například  v 
díle Caspara Davida Friedricha. Téma nedozírné dálky a hloubky 
v obraze, bezčasovost a současně ale také konečnost bytí, zrcadlící 
se v meřítku člověka vůči velikosti fenoménu přírody, jsou 
charakteristické pro malířské začátky Veroniky Holcové.

V poslední době  její obrazy zabydluji lidské figury,  zvířata a 
fantaskní postavy, 

objevující se před pozadím krajin s širokými horizonty, 
upomínajícími na rané práce české umělkyně. Něco se tu ale změnilo. 
Poetická atmosféra raných maleb ustoupila

zvláštním, dramatickým formám. V krajinách se objevuji trhliny, 
otevírají se propasti,

na některých obrazech je vidět fantaskní ostrovy s kamennými 
slujemi a vysokými stromy, upomínajícími na  böcklinovské „ostrovy 
mrtvých“, na jiném plátně lze vidět orla, trhajícího vnitřnosti z 
kamenné mumie. Existuje také obraz, na kterém je mladá dívka v 
modrofialových šatech se zavřenými očima a rozpřaženými rukama  
znázorněna jako náměsíčnice, v pozadí doprovázená hrozivým, 
černým monstrem. 

Má takový motiv něco společného s přízraky podvědomí, jde tu 
o zobrazení příslovečných „nočních můr“, či jde o výraz strachu 
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nebo ohrožení? Veronika Holcová nám odpověď zůstává dlužna a 
přenechává ji divákově fantazii. Jiný existenční námět je obsažen v 
jedinečném obraze dvou opic, přikovaných 

v architektonickém oblouku jakési kasematy.  Mimo skořápky 
ořechů a řetěz tu není nic, co by slibovalo osvobození. Malířka 
použila motivu z obrazu Pietera Bruegela staršího z roku 1562. 
Namísto pohledu na Antverpy jako v originále vidíme 

v průhledu oblouku panoráma Hradčan. Jedna z opic má na 
obličeji bílou masku a na- místo skořápek tu jsou kuličky – patrně 
narážka na jistý obraz od Toyen.  

Třetí výstup: Desítky a desítky malých a větších plastik z hlíny 
a porcelánu. Mnohé spočívají na podstavcích, jiné jsou uspořádány 
v zasklených skříních. Lidské a zvířecí figury, stojící a ležící, často 
znázorněné jakoby v pohybu, vytvářejí své vlastní, podivuhodné 
universum, v němž nevládnou zákony běžného života.  Česko-
švédská umělkyně Klara Kristalova je sochařkou a současné 
vypravěčkou bajek a pověstí. Narativní charakter jejích keramických 
prací získává na naléhavosti také tím, že značná část soch přináší 
kombinace lidských a zvířecích forem tak, jak jsou  například známé 
z antických a orientálních mytologií. Setkáváme se tu s podobami 
žen s ptačími hlavami a naopak se zvířaty, která mají lidskou hlavu. 
V tomto zvláštním světě se neděje nic obvyklého, anebo spíše je v 
něm vše neobvyklé: ženy se zaječíma ušima, s hrncem namísto hlavy, 
muž s třemi koňskými hlavami, které se ho dotýkají. Jiná glazovaná 
keramika představuje spící dítě, obklopené liškou, medvědem, 
králíkem a zajícem; na hlavě mu sedí pták jako v pohádce Hanse 
Christiana Andersena. Motivy tohoto druhu převládají nad 
realistickými figurami, i když i takové plastiky, zejména zobrazení 
dětí, mají v univerzu Klary Kristalové své místo. Je to svět imaginace 
a fantazie, jehož souřadnice lze hledat v zážitcích 

z dětství, ale také v mytologii, science fiction a komiksu, oblastech, 
kde se realita neřídí zákony logiky a zkušenosti.

Podobně ale jako postavy v pohádkách Hanse Christiana 
Andersena, bratří Grimmů nebo v příbězích Lewise Carrolla o 
Alence v „říši divů“, nejsou figury Klary Kristalové zcela nevinné. 
V mnoha případech se zdá, že jejich zvířecí element převládá, 
že nejsou jen pohádkovými bytostmi, nýbrž že se za nimi skrývá 
často i ohrožení a nebezpečí. Stejně jako Alenka v Carrollově 
vyprávění, která sleduje  bílého králíka do jeho doupěte, se ocitá v 
zcela jiném světě,  ve kterém zažije proměny velikosti sebe samé a 
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materiálech a žijících na různých místech Evropy? Přes rozdílnost 
východisek a uměleckých strategií lze nalézt několik styčných bodů, 
které opravňují společnou prezentaci. Zcela zřejmě se tu projevuje 
společný zájem o narativní strukturu umělecké práce. Formalismus 
a planý konceptualismus je těmto třem pozicím zcela cizí. V popředí 
stojí témata dětství, paměti a vzpomínek na zážitky z doby dospívaní. 
S tím souvisí i témata, která by bylo možno označit za specificky 
ženská, kdyby se tu nejednalo o otázky a motivy týkající se z 
dnešního hlediska obou pohlaví. Podobně jako Alenka v „říši divů“ 
hledají tyto tři umělkyně ztracený terén dospívání v projekcích, ve 
kterých se záhadným způsobem mísí fantazie s realitou, stejně jako 
groteskní humor 

s psychologií. Výsledkem jsou obrazy a objekty se silným 
evokativním účinkem, odrážejícím neostrost a neurčitost dnešního 
světa.

 

zvířat, se kterými se setkává, jsou mnohé plastiky Klary Kristalové 
přinejmenším dvojznačné. V podstatě si nemůžeme být jisti jejich 
identitou: jsou skutečné nebo vybájené, žijí ve svém světě, anebo 
jsou jen fikcemi autorky? Také jejich charakter zůstává skryt a my 
nevíme, zda máme co dělat 

s dobrem či zlem. Mají svá tajemství stejně jako grotesky z doby 
baroka, které se na nás dívají z chrličů, fontán a architektonických 
ozdob. I u nich není jisté, zda skutečně nežijí.

Co však spojuje práce těchto tří umělkyň, pracujících v různých 
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prevail: they are no longer mere fairy-tale creatures, but 
more often than not also carry an underlying message of 
menace and peril. Like with Alice in Carroll´s tale who follows 
the White Rabbit down the hole and into his world which is 
entirely different from hers, where she experiences changes of 
size affecting herself and the creatures she encounters there, 
so with many of Klara Kristalova´s sculptures, ambiguity is 
the quality that imposes itself. One can never really be certain 
about these figures´ identity: are they real or fictitious, do they 
live in a world of their own, or are they only products of their 
maker´s imagination? Their character traits remain likewise 
hidden, leaving unanswered the question of whether what one 
is confronted with here is good or evil. They guard their secrets 
as impenetrably as do the grotesque likenesses looking down on 
us from the Baroque-age gargoyles, fountains and architectural 
ornaments. They, too, escape one´s definitive knowledge of 
whether they are not actually alive after all.

Where then ought to be sought a common denominator for 
the output of these three artists working in different materials 
and living in different parts of Europe? Notwithstanding the 
divergence of their starting points and creative strategies, 
several connecting lines can definitely be identified whose 
presence justifies the presentation of their works in a common 
show. Notably, what is quite obvious is their shared interest 
in the narrative structure of artistic creation. Equally alien to 
each of the three is any notion of pure formalism and barren 
conceptualism. In contrast to that, all three are dominantly 
concerned with the themes of childhood, memory, and 
recollections of experiences gathered at the time of adolescence. 
This in its turn entails an equally intense concern with themes 
that might be regarded as specifically feminine, were they not as 
inseparable as they are from issues and motifs that are currently 
of identical relevance to both genders. Like Alice in Wonderland, 
these three artists engage in exploring the lost territory of 
adolescence anew, in projections wherein fantasy blends in 
an enigmatic manner with reality, and a grotesque sense of 
humour coalesces with psychology. The result are paintings and 
objects of powerful evocative effect reflecting the fuzziness and 
indeterminacy of today´s world.
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Veronika Holcová
*1973

Veronika Holcová studied drawing, painting and graphic 
art at the Prague Academy of Fine Arts. It is only natural that 
she works with drawing as well as classical and experimental 
painting techniques.

Veronika Holcová’s paintings are the result of long-term 
processes involving the application of numerous layers.  At the 
beginning of her  painting process,  there is a stain that begins 
to spread more or less on its own across the horizontally placed 
canvas. As the paints soak into the canvas, they create sediments 
from which Holcová subsequently liberates concrete shapes. 
This search for forms within an undifferentiated mass of magma 
may recall the frottages of Max Ernst. Her landscapes spread 
out and absorb all that they touch. They flow without beginning 
or end, in a strange timelessness, in the twilight or northern 
white nights – during the witching hour, when according to 
legend supernatural things happen. Micro-stories of a possibly 
fatal character play out; often unobserved, in mysterious scenes 
usually composed into three horizontal planes. The stories’ 
“perpetrators” are often inconspicuous human or animal actors 
that must be sought out in the folds of the landscape.

Holcová’s works have something in common with spiritist 
drawings, by way of sharing partially automatic creative process. 
She applies this approach primarily in her oil drawings on paper, 
which act as a kind of diary entry for her. They are created 
from sudden impulses, alla prima, using brushes and fingers. 
Her motifs, both figurative and abstract, are concentrated 
into compact organic and crystalline composites that form the 
central theme on a neutral white background. Using dream ike 
imagination, she weds fragments of everyday life with dream 
scenes and art historical references. Her work possesses strong 
traces of German Romanticism and Czech Surrealism and 
Symbolism. The educated viewer will also recognize her admitted 
inspiration from Toyen and Balthus.

Although Holcová possesses a seemingly inexhaustible 
imagination, she nevertheless repeats some of the motifs in her 
herbariums of oneiric scenes – just as certain dreams (usually the 
most disturbing ones) return to us over and over again.  Yet, for 
the most part it is the human figure (not rarely metamorphosed 

into animal form) that carries the story along, as if Holcová 
were trying to suppress physicality itself. Her primarily solitary 
figures resemble lifeless sculptures of marionettes, and are more 
likely to play the role of narrator or observer than that of actor. 
In most cases, the viewer cannot see figures’ faces because they 
are standing with their backs to the spectator and thus share the 
viewers’ point of view. In actuality, the landscapes themselves 
– reminiscent of exposed tissue woven into a web of veins and 
capillaries – are a fleshy and pulsating body. In the catalogue to 
Holcová’s exhibition of drawings at the Musée d’art moderne in 
Saint-Étienne,  Lóránd Hegyi speaks of “champs mystérieux de 
la seduction” – mysterious fields of seduction. The bloody gaping 
wound in the painting Levada is nothing other than an exposed 
and wounded sex organ at the mercy of the aggressive, glowing 
red piece of wood in the other part of the diptych (Wedding 
Ship). This personification of the landscape places Holcová in 
the company of an artist of sensual flowers and natural sceneries, 
Georgia O’Keeffe. Like O’Keeffe, she manages to amplify 
seductive sweetness to the very extreme, but stops in time to 
savor the sense of balancing on the sharp edge of bittersweet 
melancholy.
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Veronika Holcová
*1973

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, kde prošla 
ateliéry kresby, malby i grafiky. Zcela přirozeně se proto 
pohybuje na poli klasických i experimentálních malířských 
technik, stejně jako ve sféře kresby.

Malby Veroniky Holcové jsou výsledkem dlouhodobého 
procesu, který zahrnuje četné vrstvy. Na počátku obrazu je 
skvrna, která se víceméně samovolně rozlévá po horizontálně 
položeném plátně. Rozpíjející se barvy vytvářejí sedimenty, ze 
kterých autorka následně vysvobozuje konkrétní tvary. Tento 
proces hledání forem v indiferentní hmotě organického magmatu 
může připomínat frotáže Maxe Ernsta. Krajiny, které takto 
vytváří, se rozpínají a pohlcují vše, co je jim na dosah. Plynou bez 
začátku i konce ve zvláštním bezčasí, ve zšeřelém světle 
severských bílých nocí, v hodině mezi psem a vlkem, kdy se 
podle pověstí dějí nadpřirozené věci.V tajuplných, obvykle do tří 
horizontálních plánůkomponovaných scenériích, se často 
nepozorovaně odehrávajímikropříběhy, které mohou mít fatální 
charakter. Jejich„pachateli“ jsou často zcela nepatrní lidští i 
zvířecí aktéři, které je třeba je hledat ve vrásách krajiny.

Tvorba Veroniky Holcové má cosi společného 
s tvořivostíspiritistických kreslířů, s nimiž ji spojuje i částečně 
automatický kreativní proces. Ten se uplatňuje především 

v olejových kresbách na papíře, které mají pro autorku funkci 
deníkových záznamů. Vznikají z náhlého popudu, alla prima, 
za pomoci štětců i prstů. Figurativní i abstraktní motivy jsou 
tu soustředěny do kompaktních organických či krystalických 
srostlic, které tvoří ústřední výjev na neutrálním bílém 
pozadí. Na principu snové imaginace se tu snoubí fragmenty 
z každodennosti se snovými scénami i s citacemi z dějin 
umění. Silně tu rezonuje odkaz německého romantismu i českého 
surrealismu a symbolismu. Poučený divák v tvorbě Veroniky 
Holcové objeví i přiznanou inspiraci Toyen nebo Balthusem. 

I když je její imaginace zdánlivě nevyčerpatelná, některé 
motivy se v jejím herbáři onirických výjevů přeci jen 
opakují - přesně tak, jak se nám vracejí cyklicky některé 
sny – obvykle ty nejvíc znepokojivé. Přestože nositelem děje 
je převážnělidská figura (nezřídka metamorfovaná do zvířecí 
podoby),jakoby se autorka snažila samotnou tělesnost potlačit. 
Její převážně solitérní postavy připomínají nehybné sochy 
či loutky. Sehrávají spíše roli vypravěčů či pozorovatelů 
nežličinných aktérů. Mnohdy jim nevidíme do tváře, protože 
stojí zády k divákovi a sdílejí s ním tak jeho úhel pohledu. 
Dužnatým a tepajícím tělem jsou ve skutečnosti samotné 
krajiny, které evokují obnažené tkáně protkané strukturou cév 
a vlásečnic. Lóránd Hegyi v katalogu k Veroničině výstavě 
kreseb v Musée d´art moderne v Saint Étienne hovoří o 
„champs mystérieux de la séduction“ – o tajemných polích 
svůdnosti. Zející krvavá rána na obraze Levada není ničím 
jiným než obnaženým, zraňovaným pohlavím vydaným na 
pospas dobyvatelskému řežavému pahýlu na druhé části 
diptychu (Svatební loď). Tato personifikace krajiny Veroniku 
sbližuje s autorkou smyslných přírodních scenérií a květů –
Georgiou O´Keeffe. Podobně jako ona dokáže i Veronika 
Holcová křivku svůdné líbeznosti vygradovat až na samotný 
vrchol, včas se ale zastaví a užívá si balancování na ostré hraně 
sladkobolné melancholie.
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Sandra Vásquez de la  Horra
* 1967

(b. 1967)Born in Viña del Mar, Chile, she attended an Italian 
primary school there until, at an early age of twelve, she enrolled 
for a course at the Academy of Fine Arts and subsequently went 
on to study graphic design. The brutality 
of the Pinochet dictatorial regime and the general atmosphere 
of fear pervading Chilean reality at the time influenced Sandra´s 
formative years and indeed, became a major undercurrent of 
her art. In 1995, she and her family left for Germany which she 
made her permanent home. Once there, she linked up with her 
previous art schooling by further studies at the Kunstakademie 
Düsseldorf, initially with Jannis Kounellis, then with Rosemarie 
Trockel. Sandra´s drawings, unexceptionally figurative, are 
executed in pencil, on various formats and types of paper which 
she dips in wax at the end 
of the creative process. She sometimes stretches her drawings out 
into the threedimensional mode, using the wax-

 -impregnated paper sheets as material for model houses.
In the course of an intuitive creative process, Sandra 

Vásquez de la Horra oscillates freely between diverse historical 
and geographic planes, blending various elements of cultural 
heritage with archetypal images drawing on both the collective 
unconscious and elements of her own subjective reality. 
A Catholic upbringing, first-hand encounters with spiritualism, 
widespread in Chile, study of cultural anthropology and 
anthroposophy, Latin American and European literature, 
legends and myths, as well as fascination by ancient Native 
American, Assyrian and Egyptian cultures – all of that makes 
up the reservoir of her inspiration. While by their purposefully 
naivistic attributes, Sandra´s drawings seemingly relate to the 
forms of votive objects or symbolic figures featured on tarot 
cards, their message is ultimately fairly ambivalent. There, more 
often than not beauty degrades to abhorrence, fright overlaps 
into grotesqueness. This symbiosis of contrasts often happens to 
be personified by carnival masks and clown figures, as well as 
likenesses of devils, demons, and death, whose ominous impact 
ends up pared down by virtue of Sandra´s 
use of irony and black humour.

The output of Sandra Vásquez de la Horra is characterized by 
strong underlying social and gender-related motifs. 

The element of sexuality, explicitly present in her drawings, is 
imbued with a perverse, occasionally even morbid atmosphere, 
pointing to the stereotyped image of woman as an object, and 
its collaterals of humiliation, alienation, and solitude. The 
messages of her various graphic narratives are often accentuated 
by inscriptions, mostly in her mother tongue, Spanish, or less 
frequently in English, which either supplement, or on the 
contrary, contravene a picture´s meaning and heighten its darkly 
anecdotal character.

The work of Sandra Vásquez de la Horra is represented 
in a number of museums and galleries, including the Centre 
Pompidou in Paris or Munich´s Pinakothek, as well as in major 
private collections, such as the Collection Florence & Daniel 
Guerlain, Hauser & Wirth, Olbricht Collection, or Collection 
Antoine de Galbert. Over the last few years, she has shown her 
output in several important exhibitions, including Drawing Now, 
at Vienna´s Albertina (2014); the São Paulo Biennale (2012); 
or elles@pompidou, at the Centre Pompidou, Paris (2009).
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Sandra Vásquez de la  Horra
* 1967

Narodila se ve Viña del Mar v Chile. Po docházce do italské 
základní školy začala již ve dvanácti letech navštěvovat Akademii 
výtvarných umění a pokračovala studiem grafického designu. 
Krutost diktátorského režimu generála Pinocheta a všeobecná 
atmosféra strachu ovlivnily Sandřino dospívání 
a staly se jedním z východisek její tvorby. Roku 1995 odešla s 
rodinou do Německa, kde se natrvalo usadila. Na své umělecké 
vzdělání zde navázala studiem na Akademii umění v Düsseldorfu, 
nejprve v ateliéru Jannise Kounellise a později u Rosemarie 
Trockel. Sandra své bez výjimky figurativní kresby vytváří 
tužkou na různé formáty a druhy papíru, které pak namáčí do 
vosku. Kresby někdy rozvádí do třetí 
dimenze a z voskovaných papírů sestavuje prostorové domy. 

V intuitivním procesu tvorby se Sandra Vásquez de la Horra 
svobodně pohybuje v různých historických i geografických 
rovinách, různorodé kulturní odkazy mísí s archetypálními 
obrazy z kolektivního nevědomí i s vlastní subjektivní realitou. 
Katolická výchova, 
v Chile rozšířený spiritismus, studium kulturní antropologie 
i antropozofie, jihoamerická i evropská literatura, legendy a 
pohádky, ale také fascinace indiánskou, asyrskou či egyptskou 
kulturou – to vše tvoří rezervoár její inspirace. Záměrně 
naivizujícím výrazem připomínají Sandřiny kresby tvarosloví 
votivních předmětů nebo symbolických figur z tarotových karet, 
jejich vyznění je však značně ambivalentní. Krása přechází ve 
zhnusení, děs se zvrhává do grotesky. Toto snoubení protikladů 
personifikují často karnevalové masky a klauni, ale také postavy 
ďáblů, démonů i smrti, kterým Sandra ironií a černým humorem 
ubírá na vážnosti. 

Tvorba Sandry Vásquez de la Horra je silně sociálně a 
genderově podmíněna. Sexualita, výrazně přítomná v jejích 
kresbách, má perverzní, až morbidní atmosféru, poukazuje na 
stereotypní roli ženy jakožto objektu, na ponížení, odcizení a 
osamělost. Poselství jejích příběhů bývá akcentováno nápisy 
převážně v rodné španělštině, méně často anglickými, které 
někdy doplňují, jindy naopak převracejí význam obrazu, a 
umocňují jeho temně anekdotický charakter. 

Dílo Sandry Vásquez de la Horra je zastoupeno v řadě 
muzeí, například v pařížském Centre Pompidou či v mnichovské 
Pinakotéce, i ve významných soukromých sbírkách jako je 
Collection Florence & Daniel Guerlain, Hauser & Wirth, 
Olbricht Collection nebo v Collection Antoine de Galbert. 
V posledních letech bylo její dílo zastoupeno na zásadních 
výstavách: Drawing now ve vídeňské Albertině, 2014; na Bienále 
v Sao Paulu v Brazílii, 2012;  nebo na “elles@pompidou”, Centre 
Pompidou, Paříž, 2009.
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Klara Kristalova
* 1967

(b. 1967) A native of Prague, in 1968 she joined her artist 
parents, Helena Křišťálová and Eugen Krajčík, who then opted 
for self-imposed exile in Sweden. She grew up and studied there, 
graduating from the Royal Institute of Arts. She currently lives 
in Norrtälje, north of Stockholm. She finds her inspiration from 
a wide range of sources, as for example legends and fairytales, 
overheard conversations, memories from youth, newspaper 
articles, but also visits 
at zoological gardens and descriptions of horror movies.

Klara Kristalova works among other materials with fired and 
glazed ceramic clay and porcelain, both materials traditionally 
used chiefly in the production of utility and decorative 
items. Notwithstanding their superficial resemblance to the 
characteristic Rococo-era statuettes of porcelain shepherdesses 
and chimneysweeps, however, her figure sculptures in fact 
happen to be a far, far cry from the former´s saccharine 
ornamentalism. On the contrary, their simple, intentionally 
childlike modellation, straightforward gestures and dilute glazed 
surfaces which serve as 
a relevant agent of the creative process, send out an entirely 
different message. Klara Kristalova´s sculptures have 
a clear narrative potential. They invite us to observe them at a 
point where something actually happens, or at least is about to 
happen. They embody certain highly ambivalent emotions, where 
the banal intertwines with the universal, humour mingles with 
drama, enchantment coalesces with fright. Kristalova draws 
inspiration dominantly from real-life, personally experienced 
situations which she correlates with images from dreams and 
the unconscious, as well as with fragments of memories of past 
events, but also fragmentary reminiscences of literary works 
and films. These give rise to series of drawings, collages and 
notes, before eventually assuming the three-dimensional form as 
figures. The key theme of Klara is the adolescence, that phase in 
life when 
a child, so far generically largely neutral, becomes a woman, 
and is obliged to grapple with the conflict between her natural 
self and the dictates of social conventions, to make specific 

personal compromises, and to adapt to various social roles. 
Likewise distinctly projected into her creative output is her own 
experience of motherhood. Importantly, she often turns to the 
motif of metamorphosis between human and animal or vegetable, 
to capture the transitional aspects, and at the same time the 
extreme complexity, of human personality. By virtue of Klara 
Kristalova´s playful idiom spiced up by a sense of self-irony and 
raw humour, her hybrid freak show makes us aware of the cruel 
truth that in life each individual inevitably ends up a solitary 
presence.
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Klara Kristalova
* 1967

Narodila se v Praze, ale roku 1968 emigrovala s rodiči, umělci 
Helenou Křišťálovou a Eugenem Krajčíkem, do Švédska. Zde 
později vystudovala Royal Institute of Arts. Žije v Norrtälje, 
severně od Stockholmu. Inspirační rámec své tvorby čerpá ze 
širokého spektra zdrojů, jako například z legend

a pohádek, z náhodně zaslechnuté konverzace, vzpomínek z 
mládí, novinových článků, ale 
i z návštěv zoologických zahrad nebo z popisů hororových filmů.

Klara Kristalova pracuje vedle jiných materiálů s pálenou a 
glazovanou keramickou hlínou 
a porcelánem, tedy s materiály, které jsou tradičně používány 
spíše pro užitné výrobky 
a dekorativní předměty. Jakkoliv tedy mohou její figurativní 
plastiky zdálky připomínat rokokové sošky porcelánových 
pastýřek a kominíčků, jsou jejich líbivé zdobnosti na hony 
vzdáleny! Jednoduchá, záměrně dětská modelace, přímá gesta 
i rozpíjející se glazovaný povrch, který vstupuje do hry jako 
aktivní činitel, mají ve výsledku diametrálně odlišné vyznění. 
Sochy Klary Kristalové mají narativní potenciál. Potkáváme je 
v momentě, kdy se něco aktuálně odehrává, nebo se k čemusi 
schyluje. Zhmotňují se v nich velmi ambivalentní emoce. Banální 
se prolíná s univerzálním, humor s dramatem, okouzlení s děsem. 
Pro Kristalovou jsou hlavní inspirací reálné, bezprostředně 
prožité situace, které se mísí s obrazy ze snů a podvědomí, 
s útržky vzpomínek, ale i s fragmenty z literatury a filmů. 
Z nich vznikají série kreseb, koláží a poznámek, a posléze i 
plastický tvar – figura. Klíčovým tématem Klařiny tvorby je 
období dospívání, kdy se dítě, neutrální bytost, mění v ženu a 
musí se potýkat s rozporem mezi přirozeností a společenskými 
tlaky, přijímat osobní kompromisy a přizpůsobovat se sociálním 
rolím. Do její tvorby se také silně prolíná vlastní zkušenost 
s mateřstvím. Často zpodobňuje metamorfózy mezi člověkem 
a zvířetem či rostlinou, které vyjadřují přechodné stavy lidské 
osobnosti a zároveň její komplexnost. Její hybridní panoptikum 
nám hravým jazykem okořeněným sebeironií a syrovým 
humorem připomíná krutou pravdu, že v životě je každý nakonec 
sám.
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