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No man is an island entire of itself; every man  

is a piece of the continent, a part of the main 

John Donne, Meditation 17 

 

„Mám ráda mapy - jako vizuální věc, ale baví mě i představovat si, jak a kudy se tam jde. 

Vlastně malíři a staří autoři map mají společný strach z prázdnoty, horor vacui - nechat na 

obraze prázdnou plochu chce odvahu. Sama nemám potřebu vše zakreslit a vyplnit, ale jen, 

že to má vlastně víc společného. 

Když maluju, ,proces‘ je důležitý.  Nemohu přijít k plátnu s prázdnou hlavou, ale nemohu se 

ani držet přesně své vize, když to nejde - musím nechat obrazu určitou volnost. Jako by měl 

svoji vůli. Já to něj vstupuji s původní myšlenkou, pocitem, vizí - ale musím být neustále 

otevřená tomu, že možná dopadne jinak.  

Asi jako když vás nese moře - a vy musíte doufat, že se zachytíte správného ostrova a 

neztratíte se.“ 

 
 



Malba je jedním souvislým proudem, mísením tvarů, barevných vrstev, ale i propojováním 
nejrůznějších konotací a významů. Kdy je ale ten správný moment se zastavit? A není toto 
zastavení určitou konzervací, umrtvením čehosi živého?  
 
Petra Švecová pracuje primárně se semiabstraktními obrazy, do nichž se prolínají konkrétní 
tvary předmětů či krajin. Jako by nás pak obraz vedl k tendenci hledat předměty a 
souvislosti, zarámovat je slovy a jmény. Stůl - krajina - okno - květina. Ale když je takto 
pojmenujeme, nezastavíme malbu jako takovou? V obrazech probíhá neustálý „souboj“ 
mezi abstraktním a reálným, přičemž podobná tendence může vznikat mezi obrazy a 
samotným prostředím. Diskuse, interakce, proměny versus zastavení v čase a zarámování... 
versus další plynutí.  
 
Jako by se zde, ve střetu reálného a abstraktního, dal najít odkaz na diskusi o samotné 
malbě jakožto umění: už nejde o Paragone mezi malbou a jinými uměleckými disciplínami - 
která z disciplín je popisnější a která více dokáže vyjádřit okolní svět -, ale o střet reálného a 
abstrakce, které se ale propojují v jeden celek. Hranice už neplatí, dochází k propojení 
světů. Popisnost versus vytváření vlastního světa, kompoziční pravidla a odkazy k dějinám 
umění versus snaha odpoutat se od nich, obohatit výraz o cosi nové, a pravidla možná 
nepopírat, ale zavést svá vlastní. 
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