
Daniela Ponomarevová 
Portfolio 
2014–2022



CV
 
*1998, (Moravská Třebová), Česká republika 
 
Vzdělání
2014–2018 Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí  
2018 – nyní Fakulta výtvarných umění v Brně,  
Ateliér Kresby a grafiky, vedoucí: doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta 

Daniela Ponomarevová je studentkou FaVU VUT v Brně, (Ateliér kresby a grafiky vedený  
Svätoplukem Mikytou). Jejím hlavním výrazovým prostředkem je kresba, z níž vychází  
a transformuje do objektové tvorby. Kresbu vnímá jako přirozený nástroj k manifestaci  
a vizualizaci informací, myšlenkových úvach, vědomých i nevědomých procesů. Obsahem  
jejích nejstarších děl byly figury, často bio-mechanické bytosti, které nazvala Kriplonoidi. 
Tyto postavy jsou charakteristické svou strukturovanou polorozpadlou schránkou,  
reflektující niternost a křehkost duše, jejíž prožívání se nevědomky silně zapisuje do  
funkčnosti i podoby jejich těl. 

Její tvorba zahrnuje vrstevnatou (subjektivní) symboliku, se kterou operuje a buduje  
(antiutopické) narativy o lidských aspektech života, jehož existence se roztříštila na pole 
skutečnosti a fikce, informace a dezinformace, reality a virtuálního světa. Zabývá se jejich 
vztahem a vzájemném působení. Skrze popkulturní a science fiction odkazy reaguje na  
existenční nejistotu, společenské zmatení a současné obrazy traumat, jejichž kořeny sahají 
do kolektivní paměti lidstva. Svou vlastní vizuální zkušenost a imaginaci fragmentizuje  
a spojuje se žánrovými klišé a motivy. To jí umožňuje bližší zprostředkování úvahy o vývoji 
lidství, jehož podvědomé snahy vykompenzovat si svou smrtelnost a strach ze ztráty kontroly, 
tvoří  neustávající (destruktivní) touhu po nekonečné moci a vlastním všemocném vědomí. 
 
Je členkou INSTITUT INSTITUT, interdisciplinárního kolektivu, který sdružuje aktéry různých 
výrazů a médií v diskusi, kritice, výzkumu a produkci a jehož cílem je zmapovat různé  
specifické problémy a otázky související s tvůrčími metodami a prezentací současného umění.
(www.institutinstitut.com)

Svou uměleckou praxi rozvíjí samostatně a někdy také ve spolupráci se svou stejně starou 
sestrou Denisou Ponomarevovou. 

Kontakt 
Tel.   739854704
E-mail  dancaponomarevova@seznam.cz 
Instagram  @strumka_540



Skupinové výstavy

2014 Povznášející pocit, galerie Podschody, Ústí nad Orlicí

2015 Motýlí mysl, Městská knihovna, Lanškroun
 ProCITnutí ve snu, Divadelní klub, Polička
 Antivánoce, Klub Pomezí, Brno

2016 Umění undergroundu, Galeryje9, Brno
 DUAL, Modrý trpaslík, Česká Třebová

2017 JEDNO, Klub 29, Pardubice

2018 Bez názvu, festival Trať, Pardubice
 :Dvěma, galerie Luft, Brno

2019 Třísky /// zduhy /// neduhy, Galerie současného umění, Prostějov
 LUSTR, festival ilustrace, Praha

2020 Come Over When You‘re Sober, Galerie TIC, Brno 
 
2021 Fata morgána, Galerie Umakart, Brno 
 Jádra & Tvary: Galerie VAK / výstava Capsule, Galerie Kontext / Galerie TIC, Brno 
 Spooky Butt 2: Bio-Efficient, v katakombách pod Centrem experimentálního divadla, Brno

Samostatné výstavy

2021 Mode:unreal, Postpost gallery, Brno 
 Plán DELTA, Galerie mladých / Galerie TIC, Brno 
 
 
 



Plán DELTA 
 
Výstava v Galerii mladých, TIC, Brno 
25. 11.– 8. 1. 2021 
Kurátorka: Katarína Hládeková 
Light design: Jonáš Garaj 
Foto a edit: Eva Rybářová
 
Daniela Ponomarevová ve svém projektu Plán DELTA buduje a následně dekonstruuje  
postapokalyptický příběh reagující na současný stav civilizace. Jádrem dystopického narativu 
je předpokládaný zánik Země, z níž se stal pouze jakýsi testovací objekt, přechodné místo 
pro lidstvo, které neodvratně čeká zničení obrovským asteroidem. Situaci fiktivní  
budoucnosti autorka otevírá pomocí série objektů instalovaných v imerzivním prostředí  
domnělé laboratoře a textově-obrazového dokumentu.

V prostředí „výzkumné stanice,“ které tvoří centrální stavbu instalace, se nachází zbytky  
modulu, který se v důsledku exploze odtrhnul od kosmické kolonizační lodi DELTA.  V kontrastu  
ke kumulaci těchto trosek – degradovaných, ale stále fungujících ve svém druhu  
„biotopu“ – stojí solitérní složka obsahující pomyslnou archivní, byť subjektivní explikaci události.

Všudypřítomný motiv katastrofy prezentuje nejen žánrové klišé či popkulturní konvenci,  
ale i paradox lidského zalíbení v obrazech vlastního zániku, které je narcistní a fobické zároveň: 
vyjadřuje jak triumf nad pokořením přírody, tak strach ze sil, které člověka přesahují.  
K dosažení svých cílů autorka nevolí agresi nebo revoltu, naopak jde jemnou cestou míchání 



Plán DELTA
Objekty ze série Plán DELTA, 2021 
(Polystyrenové desky, montážní pěna, aluminiová fólie, lepící pásky, tavné lepidlo, akrylové barvy) 
 

















Mode:unreal 
 
Výstava v Postpost gallery, Brno 
6. 9.–1. 10. 2021 
Kurátorka: Viktória Pardovičová 
Foto a edit: Tamara Pavlechová
 
Inštalácia je asamblážou kresieb transformujúcich sa do objektov či 3D variácií malých,  
samostatných entít, dohromady tvoriacich celok-billboard medzi sklom a realitou. Vznikajú 
obrazovky, ktoré spolu s precíznou technikou kresby, použitím kartónu a tavného lepidla 
konštruujú obraz, virtuálne i reálne interagujúci s off-line prostredím galérie. Inštalácia 
koncipovaná priamo na mieste vychádza z diel série TV Reality, tato realita má ostré hrany, 
2021, na ktorej autorka pracovala počas jednotlivých vĺn pandémie a prežívania karantény. 
Zároveň apeluje na aspekty sveta, ktoré sú pre ňu signifikantné či osobne rezonujúce  
a prostredníctvom kritického obdobia sa prehĺbili. Skúma intenzitu hraníc strojov a človeka, 
skutočnosť existencie sveta rozdeleného medzi online a fyzickú prítomnosť. Dôraz je kladený 
i na často až organicky pôsobiace modelované objekty odkazujúce na samotnú materialitu 
tiel počítačov, v konotácii s ľudským organizmom a jeho telesnosťou-prácou-myslením.  
Tieto entity tak tvoria svety, poprepájané ako obrazové i fyzické bytosti káblami, cestami 
prechodov života, telesných tekutín, dát, informácií, sily a času…



Mode:unreal
Asamblážované kresby a objekty ze série Tato verze reality má ostré hrany 
(Kartónové desky, plastové fólie a materiály, lepící páska, tavné lepidlo) 
 





Tato verze reality má ostré hrany 
 
2021
 
Realita se neustále proměňuje. Její forma podléhá dějům, které probíhají ve fyzických  
a virtuálních sférách, ve kterých má naše vědomí neodmyslitelnou pozici. Během pandemické 
situace (lockdownu) se naše působení v internetové oblasti zintenzivnilo, jelikož nám  
on-line prostředí poskytuje možnosti, jak udržovat sociální, studijní či pracovní motor  
v pohybu, zatímco vnější svět podléhá (sebe)destruktivním polohám, upádkům  
a nekontrolovatelným biologickým vlivům. I když je internet nehmotným systémem,  
do jeho multi-strukturovaného prostoru je promítán svět a lidské smýšlení, což vyvolává 
reakci a tvoří informace, které se skrze naše vědomí opět vrací zpět do fyzické reality.
Jedná se o koenxistenční propojení několika pomyslných přímek, nesoucí údaje  
a nové důsledky, protínající bod - stav naší skutečnosti.

Hlavním materiálovým prvkem je kartón, který zde metaforicky znázorňuje médium pro 
uchovávání a přenášení dat. Asamblážové objekty vytvořené z kartónových desek tak 
představují tvz. nosiče, které evokují obrazovky či displeje, obsahující thermo-virtuální  
výjevy, ruční kresby. Dalším vizuálním prvkem jsou transparentní pásky a fragmenty  
z tavného lepidla, ty zde představují zhmotněné myšlenkové proudy, které vodí slova  
či hesla, odkazující na internetové a fyzické prostředí, a které zároveň propojují jednotlivé 
objekty. Součástí instalace jsou dále kresby (formátu A4) a text, který je rozdělen na části  
a uzavřen do fólií. V něm je dále rozvíjena úvaha nad vlivy internetu a nad aspekty  
systému, formující současnost a skutečnost. Všechny složky obsažené v instalaci jsou tedy 
jakýmisi vodítkami, stopami, sloužící k propojování, pátrání a zkoumání souvislostí, vztahů  
a konstelací, které v ní vznikají. Instalace zprostředkovává imerzivní zmaterializovanou  
informační mapu a zároveň připomíná schéma obvodu elektrického zařízení,  
do které je možné vstoupit. 

Tato verze reality má ostré hrany je úvahou o stavu naší skutečnosti a vztahu mezi ní  
a virtuálním prostorem, o síle působení informační internetové sítě, mající vliv na  
obsahy a společenské struktury naší fyzické reality. 
 



Tato verze reality má ostré hrany
Série asamblážovaných kreseb a objektů  
(Kartónové desky a krabice, plastové fólie a materiály, lepící páska, tavné lepidlo) 
 









Spooky Butt 2: 𝓑𝓲𝓸-𝓔𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓷𝓽
Kolektivní výstava (další vystavující: Judita Levitnerová (CZ), Frank Yunker (US),  
José Eduardo Barajas (MX), Saon (CZ), Julie Villard & Simon Brossard (FR),  
Vít Bohal & Lenka Veselá (CZ), Pope Sangreta (TW/AT)) v katakombách  
pod Centrem experimentálního divadla, Brno 
4. 8.–15. 10. 2021 
Kurátoři: Šimon Kadlčák & Daniel Hüttler 
Foto a edit: František Svatoš
 
„𝓢𝓹𝓸𝓸𝓴𝔂 𝓑𝓾𝓽𝓽 se opět vynořuje z hlubin. Druhá výstava ze série kurátorované  
Šimonem Kadlčákem a Danielem Hüttlerem nese název 𝓑𝓲𝓸-𝓔𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓷𝓽 a zkoumá  
rekurzivní a procesuální estetické zkušenosti, které mají potenciál zvýšit citovou účast na 
„prapodivném“. V této epizodě 𝓢𝓹𝓸𝓸𝓴𝔂 𝓑𝓾𝓽𝓽 vás zveme ke vstupu do prostoru,  
kde zkoumáme hranice technologické koprodukce skrze sedmý smysl nadpřirozenosti,  
jež potemňuje nad kurátorovaným prostředím. V první epizodě jsme se soustředili na horor 
a děs ztělesnění a organických procesů, zatímco v epizodě druhé posouváme své pole  
soustředění na nový druh hrůz, které technologie přinesly do naší představivosti.  
Nový, samozvaný, „na člověka zaměřený“ průmysl, který se vynořil z modernity, přispěl  
k osvobození se od utrpení, které představuje smrtelnost a tělesnost; farmaceutický  
průmysl, kosmetika, plastické chirurgie, digitální technologie, protetika, virtuální  
realita atd. představují iluzi, která ustanovuje pozdní formy klasického humanismu nebo  
super-schopností rozšiřujících limity lidského těla.“ 
 
Událost pořádal TERĒN - pole performativního umění



Spooky Butt 2: 𝓑𝓲𝓸-𝓔𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓷𝓽
Objekty a fragmenty ze série Plán DELTA (demo) 
(Polystyrenové desky, montážní pěna, aluminiová fólie, lepící pásky, tavné lepidlo) 
 







Spooky Butt 2: 𝓑𝓲𝓸-𝓔𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓷𝓽
Kresby ze série Kriplonoidi (vytvořené v roce 2015) 
(Formát A4, černá propiska) 
 



Jádra & Tvary: Galerie VAK  
 
Výstava Capsule v Galerii Kontext, TIC, Brno
Spolutvorba: Denisa Ponomarevová 
2. 2.– 5. 6. 2021 
Kurátor: Šimon Kadlčák 
Foto a edit: Eva Rybářová

Galerie Vak se nacházela, nebo možná ve stavu určité hibernace stále ještě nachází,  
ve sportovní brašně její zakladatelky a první kurátorky Anety Willertové. Podobně jako  
u jiných netradičně koncipovaných galerií stála i za jejím založením snaha opustit exkluzivní 
prostředí standardního galerijního formátu a přiblížit se nepoučenému diváku. V tomto  
případě šlo o vykročení nejenom symbolické – vak totiž vedle prostoru pro prezentaci  
současného umění nadále plnil i svoji původní funkci a jeho majitelka ho s sebou nosila  
například na tréninky thai boxu nebo jiná cvičení. Výstavy ve Vaku byly většinou situovány 
do menší přihrádky s průhlednou fólií, původně asi zamýšlené jako prostor pro kartičku  
s kontaktními údaji majitele zavazadla pro případ jeho ztráty.

Také formát vernisáží respektoval mobilní charakter Vaku. Každá výstava byla představena 
na speciálním místě, jehož výběr měl na starost sám vystavující umělec nebo umělkyně.  
Každá jednotlivá vernisáž tak byla zážitkem vytržení sama o sobě, kdy pozvaní hosté  
(pozvánky na vernisáže Vaku chodily zásadně e-mailem a rezignovaly na možnosti sociálních 
sítí) museli nejprve absolvovat cestu na ohlášené místo, tam je pak čekal (performativní) 
umělecký zážitek. 
 
Aneta Willertová se rozhodla reflektovat svoji aktuální životní situaci, a tak pro zpracování  
tematické výstavy v Kontextu oslovila dvojčata Danielu a Denisu Ponomarevovy, které  
výklenky symetricky propojily Vakem do tvaru jediného mateřského organismu se dvěma 
plody. Výstava Capsula je poslední výroční zastávkou projektu Jádra & Tvary.



Capsule / Jádra & Tvary: Galerie VAK 
VAK a objekty ze série Capsule vytvořené ve spolupráci s Denisou Ponomarevovou  
(Polystyren, lepící páska, síťovina, tavné lepidlo atd.) 
 





Fata morgána 
 
Výstava v Galerii Umakart, Brno
Společná instalalace - bílé objekty s barevnými detaily patří Denise Ponomarevové 
16. 2.– 8. 3. 2021 
Kurátor: Jan Matýsek 
Foto a edit: Karolína Kohoutková

Dvojčata. Dvojí svět. Dialog. Znovupropojení rozděleného je jejich posláním. Komunikace 
skrze jiné úrovně vědomí je jejich darem. Sestry Ponomarevovy pracují s kolektivním  
(ne)vědomím vytvářejícím svět, který nalézají vně i vevnitř všech věcí, těl a manifestují jej  
v oduševnělých objektech. Z výstavy se stává místo setkání, krajina soudržných protikladů, 
fata morgána duchovních artefaktů za akční slevu až 25 %. Kriticky nahlíží na božskou  
profanaci, pandemickou pseudospiritualitu a hysterickou polarizaci protikladů. Jejich práce 
je reakcí na spirituální chaos, hledají temnotu v toxické životní pozitivitě. Objektová krajina 
imituje utápění se v přeslazené iluzi duchovní vizuality jako roztomilého sebeklamu.  
Sestry domnělý transcendentální zážitek nezavrhují a vyzdvihují moc imaginace,  
kterou uznávají jako možnou cestu, vodítko, pomoc.



Fata morgána 
Duhové objekty a sošky ze série 5D 
(Montážní pěna, tmel, sádra, akrylové barvy) 
 





Come Over When You‘re Sober
Kolektivní výstava (další vystavující: Anna-Marie Berdychová, Veronika Čechmánková,  
Anni Haunia, Katarína Hládeková a Václav Janoščík, Valentýna Janů (s Kryštofem Hlůže),  
Tomáš Kajánek, Kateřina Konvalinová, Boris Ondreička, Pavel Příkaský, Kristýna Sidlárová,  
Martina Smutná) v Galerii U Dobré pastýře, TIC, Brno 
4. 8. 2020–28. 2. 2021 
Kurátoři: Katarína Hládeková & Václav Janoščík 
Foto a edit: Eva Rybářová
 
Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, 
který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun 
(1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na 
pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako 
vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. 

Postava mladé dívky podává svědectví o problémech, jakými jsou sebeidentifikace,  
až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob života nebo apatie, „pseudo-aktivita“  
a neschopnost čelit současným výzvám. Její existenci lze vystopovat v samotném životě 
umělkyň a umělců, v prezentaci jejich děl nebo v online sdílení obrazů samých sebe. Na 
podoby, gesta, zápletky a záhyby mladé dívky totiž nenarážíme jen v cílené práci s vlastními 
zkušenostmi, tělem, performance či autoportrétem, ale také v nezbytných sebeprezentačních 
až sebeperformativních strategiích, které umělci využívají mimo kreativní produkci. 

Jelikož jsou tyto aktivity úzce spjaté se sociálním životem na síti, ptáme se i na pozici,  
do které se dostává reálné lidské tělo po tom, co se od něj oddělí část identity. Zajímá nás, 
jak se do tohoto algoritmem ovládaného procesu vkrádá techničnost a biologie emocí  
a jak se vědomí, že andrenalin, dopamin, serotonin nebo oxytocin z biologického hlediska 
konstituují všechny naše emoce, odráží na podobě našich identit. Kam nás vede moc  
„kurátorovat“ svou identitu prostřednictvím péče o svého avatara a co konkrétně  
substituujeme „kurátorovaním“ svých (v těle uvězněných) emocí prostřednictvím narkotik. 



Come Over When You‘re Sober
Objekty a kresby ze série Harmony 
(Objekty: montážní pěna, tmel, sádra, akrylové barvy / Kresby: formát A5, pastelky, linery) 
 





Harmony
 
2020
 
Superman je dobrosrdečná nezničitelná bytost s nadlidskou silou. Miluje svět a společnost,
kterou zachraňuje pokaždé, když se ocitne v nebezpečí nebo jí hrozí zánik. Superman je  
novodobým pojetím spasitele. Je to sociální sen o všemocném vědomí člověka, popírající 
působení svého nevědomí a stínového aspektu ve své mentální a psychické databázi. 

Antidepresiva – psychiatrické léky, zmírňující příznaky duševních poruch a chemických ruchů  
v hlavě. Umožňují lépe snášet nepříjemné procesy a nesoulady, které bývají často nevědomou 
odezvou na nastavení vnějšího a vnitřního světa, a tolerovat myšlenková paradigmata, potlačující 
naši citlivost. Antidepresiva jsou mnohdy jen materializovaná ignorace vůči vlastnímu  
duševnímu a duchovnímu obsahu. Avšak pro člověka, který je vyčerpaný z rozporu s programem 
světa, v němž se nejčastěji klade důraz na výkon a produktivitu, se antidepresiva můžou stát  
jediným nástrojem k přežití. I když jeho nevědomí hlasitě artikuluje a patřičně reaguje na  
způsob jeho existence a nefungující společenské matrice, je nucen pokračovat ve svém  
zacyklovaném běhu. Stejně jako superhrdina s nadliskými schopnostmi, tak i tyto léky jsou 
pouze symbolem a prostředkem - záchytným systémem bez pevných bodů.

Instalace představuje simulované prostředí krajiny, fungující zde jako metafora pro kolektivní 
prostor reality. Toto modelové znázornění obsahuje objekty, jejichž forma a podoba připomínají 
pozůstatky a fosílie, které symbolicky poukazují na proměnu starého paradigmatu.  
 
Tento projekt není tak o zániku či distopii civilizace, ale o její transformaci, vztahujicí se  
k iniciačním rituálům, které jsou známé pro své přechody z jedné životní cesty na cestu jinou. 
 



Harmony
Série kreseb 
(Formát A5, pastelky, linery) 
 





Harmony
Série objektů a fragmentů 
(Polystyrénové materiály, sádra, montážní pěna, tmel, akrylové barvy, látka, umělé rostliny) 
 





Harmony
Dyptich obrazů 
(Formát A5, papírové desky, tmel, akrylové barvy) 
 



RE 
 
2020
 
Projekt RE odkazuje na nevědomí, na hlubinné a komplexové aspekty lidského nitra. Zaměřuje 
se především na metaforické zachycení jeho strukturovanosti, hloubky a vrstevnatosti, které 
jsou pro něj charakteristické. Jednotlivé objekty, fungující jako komponenty či autonomní 
fragmenty, jsou referencemi na myšlenkové útvary (emoční vzorce, mentální šablony,  
formy), které jsou uložené v nevědomí člověka a které ovlivňují jeho chování i vnímání reality. 
Pro tyto myšlenkové útvary je typické jejich opakování, cykličnost. Podstatnou složkou všech 
objektů jsou redukovaná barevnost, která vyjadřuje uniformitu i stereotyp, a vrstevnatá 
kumulace materiálů, tvořící rozlišné úrovně a reliéfy. Dalším důležitým prvkem jsou kresby 
vyryté do lina. Tyto matrice jsou neoddělitelnou součástí desek i některých menších objektů. 
Symbolicky referují na duševní i mentální obsahy.  

V instalaci jsou také obsažené objekty Denisy Ponomarevové, ty jsou zavešené na stěnách  
i před okny místnosti. Instalace představuje imaginativní a imerzivní prostředí, kde rozmístění 
objektů je specifické, a je tak možné vysledovat určitý instalační vzorec.  
 
RE je subjektivním zkoumáním duševních vrstev a úvahou nad tím, zda-li se emoční vzorce  
či mentální šablony dají zvědomit a následně využít jejich potenciální sílu k přeměně  
vlastního duševního prostoru a ovlivnit tím činnost svého nevědomí. 
 



RE 
Série objektů a asamblážovaných desek 
(Polystyrénové desky, sádra, montážní pěna, tmel, akrylové barvy, sprej, lino) 
 









5D 
 
2019
 
Projekt ironicky poukazuje na pseudoduchovní roviny v ezoterickém světě. Především se  
zabývá ortodoxními až sektářskými tendencemi, pseudoléčiteli a gurui, kteří si skrze mediální 
nástroje snaží budovat laskyplný seriózní obraz, pod kterým schovávají své manipulativní 
praktiky a lži. U důvěřivých lidí mohou vyvolat nekritickou oddanost, poslušnost, fanatické 
zboštění sektářského vůdce. Díla jsou charakteristická svou přepálenou barevností, líbeznou 
pouťovou vizualitou. Symboly smajlíka, srdce, duhy, plamene atd., které jsou nedílnou  
součástí digitální/internetové komunikace, zdůrazňují ironizující (místy až kritický) pohled do 
pseudospirituálních oblastí. Duha a barevné přechody jsou dominantními leitmotivy, jelikož 
představují pomyslný most mezi hmotnou (materiální) a nehmotnou (spirituální) sférou. 
 
5D je tvořen soškami, které metaforicky prezentují kult pseudospirituálních bytostí,  
zároveň představují ezoterické předměty s magickou silou. Ty se v současném nastavení  
světa, jehož spirituální podstata se zdá být ztracena pod vrstvami technologického  
i materiálního nadbytku, mnohdy stávají pouze dekorací, bytovým estetickým doplňkem.
Dalšími velice podstatnými díly jsou objekty z montážní pěny, fungující jako kulisy  
(spirituálno-virtuálního vesmíru), metakrajiny, ke kerým se vztahují jednotlivé sošky.  



5D
Série objektů a sošek 
(Montážní pěna, tmel, akrylové barvy, sprej) 
 







Třísky /// Zduhy /// Neduhy 
 
Výstava v Galerii současného umění, Prostějov 
Spolutvorba: Denisa Ponomarevová 
8. 3.–1. 4. 2019 
Kurátor: Mira Macík 
Foto a edit: Mira Macík  



Třísky /// Zduhy /// Neduhy 
Kresby ze série Neduhy vytvořené ve spolupráci s Denisou Ponomarevovou  
(Formát A3, akrylové barvy, linery, fixy, spreje) 
 







Páteř v rozletu energie 
Kresba ze série Páteř, 2018 
(Atypický formát (A5), černý liner, lepenka) 
 



Bordel a jehličí mezi články páteře 
Kresba ze série Páteř, 2018 
(Atypický formát (A5), černý liner, lepenka) 
 



Výběr kreseb 
Série Mana duhy a bělidla, 2018 
(Atypický formát (A5), černý liner, fixy, lepenka) 
 



KOMPOST 
Autorská kniha, 2018 
„Kompost je o temné sféře podvědomí. S ironií vykresluje odpady, pomyslnou hnilobu, rozkládající se kostry 
bolesti, spojující se v nefyzický organismus. Je to symbolické pojmenování obrazů minulosti a jejich popelů. 
Je to metafora pro život, jehož filozofie, směr a cesta se vyvíjí a buduje z hlediska zkušeností...  
protože i když je kompost hnijící černající organická látka, je dobrým prostředkem pro zlepšení půdy. 



SMR*ELNÉ PŘÁNÍ,   
DUCHOVÉ A PŘÍZRAKY DĚTSTVÍ 

PŘICHÁZÍ KE MNĚ PŘES  
ZAMYŠLENÉ OCEÁNY☹

PLÁTNO ŽIVOTA BARVY NEBESKÝCH POLÍ 
ZTRÁCÍ, VĚČNÉ MLČENÍ MĚ  
DO BEZEDNÉ NÁRUČE VRACÍ,  
V NÍ NAVŽDY SNÍM O NEBI,  
O KVĚTINĚ, KTEROU V NĚM ZASADÍM.

Kresba A4, bez názvu, centropen, 2014

SEN

TADY SE RODÍM A UMÍR*M KAŽDÝ DEN

ŘÍJEN MĚ VYDECHL DO  
TANCE SVLEČENÉHO LISTÍ  
A ODSTÍNŮ ŽLUTÉ,  
DO PODZIMNÍHO VZDECHU,  
KDY STÉBLA TRÁVY  
RANNÍ ROSOU SLÁBLY,  
CESTY SE HÝBALY, MATKY  
VYPRÁVĚLY POHÁDKY, LÁSKOU  
A PÉČÍ ZAHŘÍVALY DOMOV,  
LEMOVÁNÍ DĚTSKÉ KOLÉBKY.  
NYNÍ JSOU VŠAK SVĚTY  
DOTČENY MUČIDLEM, 
STROMY UMÍRAJÍ,  
ZEMĚ ZARŮSTÁ PLEVELEM.

DÍVÁM SE NA BĚLAVOU  
MODŘ A SLYŠÍM RŮST  
TRÁVU TESKLIVÉHO RÁJE, 
PLOUT JARNÍ VZDUCH  
MEZI RŮŽOVÝMI KVĚTY, 
ROZTÁVAT TŘPYTIVÝ SNÍH  
DO POTOKŮ TOUHY  
A NADĚJE, POLETOVAT  
NAROZENÉHO MOTÝLA  
NAD LOUKOU PAMPELIŠEK  
A TY, CÍTÍŠ, 
JAK SE ČERNÁ RŮŽE  
V KLIDU KYMÁCÍ,  
S NÍ VNITŘEK KOLÉBKY,  
MATČINA NÁRUČ KRVÁCÍ.

ZAČALA JSEM KRESLIT pouhé dva měsíce před talentovými 
zkouškami. Do té doby jsem pouze tvořila v rámci  
výtvarných hodin na základní škole, ale v tomto výtvarném 
směru jsem se svou sestrou, Denisou Ponomarevovou,  
velmi vynikala. Tvořily jsme  pro různé školní soutěže  
a školní časopis Béda. Velkou podporu jsme měly od naší  
již bývalé třídní učitelky Evy Doubravské a za to jí velmi děku-
ji. Avšak v té době mě nenapadlo se UMĚNÍ věnovat hlouběji. 
V deváté třídě jsem se musela rozhodnout,  
na jakou půjdu střední školu. Již si nepamatuji, jak jsem  
došla k rozhodnutí, že si podám přihlášku na uměleckou ško-
lu, jenom si vybavuji, že to bylo zcela INTUITIVNÍ.

Kresba A4, Ukolébavka, centropen, 2014

Kresba A4, bez názvu, centropen, 2014

ü A PEKELNÉ KYVADLO, 
VŠECHNY STÍNY V ATELIÉRU,  
VŠECHNY STÍNY MĚ  
 

VŠECHNY STÍNY V ATELIÉRU, 
VŠECHNY STÍNY MĚ ZABÍJEJÍ
VŠECHNY STÍNY V ATELIÉRU, 
VŠECHNY STÍNY MĚ ZABÍJEJÍ

0

Kresba A4 ze série Kriplonoidi, centropen, 2015

2015

HLÍNA 

ZOO-LOS/(F)T

BÍLÉ ZEMĚ MELANCHOLIKY,  
SEBEVR*ŽDA JE TUPÝ PADAJÍCÍ SNÍH , 
KTERÝ JE SPOŘIČEM MÉ OBRAZOVKY 

NEJCITLIVĚJŠÍ POBŘEŽÍ MÉ MALBY , 
KOUT OSAMĚLÉ KRAJINY PRO STRHANÉ KVĚTY d,  
ZLOMENÉ VĚTVE A MÉ TĚLO. 
KDE JSI? POŘÁD TĚ HLEDÁM. 
RÁNO, VYFOTILA JSEM BĚLAVÉ NEBE SVÝMA OČIMA Ā Ā. 
TU FOTOGRAFII JSEM UTOPILA V ŘECE.
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#

Výběr stránek 
1. dvojstránka - z části 2014 a 2. dvojstránka úvodní - 2015 
(Formát A2) 
 



Výběr Maleb 
1. Happyland, 2. Super-dead, 3. Hračka a Superman, 2018 
(Formát A2, A1 a atypický formát, akrylové barvy, linery, spreje) 
 



Výběr Maleb 
2017 
(Formát A2, akrylové barvy, linery, spreje) 
 



Výběr kreseb 
Série KÓDY, 2016 
(Formát A4, černý liner) 
 





Výběr kreseb 
Série KRIPLONOIDI II., 2015 
(Formát A4, černá propiska) 
 





Výběr kreseb 
Série KRIPLONOIDI, 2015 
(Formát A4, černý liner) 
 







Výběr kreseb 
2014 
(Formát A4, černý liner) 
 




