
Ester Hotová – CH20 

 

Sumární vzorec Formaldehydu, nebo také E 240. Tímto aldehydem nazvala autorka výstavu. 

Z laického pohledu víme, že formaldehyd se používá ke konzervaci nejrůznějších druhů biologického 

materiálu a k samotné dezinfekci.  

Jakou spojitost má ale s autorčinou tvorbou?  

Ester Hotová konzervuje vzpomínky, prožitky a události. Nejenom ty své, ale i cizí. Nejedná se tak o 

pouhou sondu do sebe sama, která by se mohla jevit jako románová tvorba náctiletých s levným 

patosem. Autorka nám předkládá syrový pohled do vlastních útrob s jistou dávkou „Hotovského 

humoru.“ 

 

„Dušičky. Dnes je zrovna den, který se na to vůbec nehodí. Svítí slunce a je docela jasno… Celý den mě 

bolí levý bok, kurva…co to může být. Je mi to jedno, smrtelné to nebude. Mám chuť na cigaretu a na 

sex.“ 

 

Malby Hotové v sobě skrývají mnoho poselství, jednotlivé narativní prvky bijí přímo do očí a vzbuzují 

v nás zneklidňující myšlenky, kterými autorka záměrně poukazuje jak na osobní, tak na důležitá 

politická témata a válečné události, které se nejvíce promítly do její bakalářské práce s názvem 

Cyklomat. Jakoby chtěla autorka dezinfikovat veškeré lidské počínání tím, že je transformuje do svých 

děl. Těžký úkol, zvlášť v dnešní době, která dává až překvapivý prostor rasové nesnášenlivosti, 

násilným činům, které jsou nejvíce viditelné v Sýrii a v neposlední řadě nestabilní politické situaci v 

Česku.  

 

Autorka momentálně studuje v magisterském stupni Vizuální tvorbu / Výtvarnou výchovu na PdF MU 

v Brně, pod vedením Mgr. Petra Kamenického. V loňském roce se představila na výstavě Ein Topf! 

v galerii Ars, kde představila cyklus maleb s názvem Cyklomat.  

 

 

Anna Königová   

 

 

CH2O očima kurátorky Anny Königové 

 

Důležitým krokem pro výběr samotných děl, nebyla jenom touha představit tvorbu nadějné mladé 

umělkyně, ale také dostát zásadní myšlence, která se vázala k propojení kavárny / galerie ERA 

s jednotlivými díly. Ty ve svém odkazu nesou důležitá poselství nejenom pro autorku, ale v různých 

důvodech i obecně pro nás. Je jedno, zda se postavíme do role pasivního či aktivního konzumenta 

umění. Tušíme, že zde dochází k jakémusi střetu klidu s napětím. Nejde o provokaci, nýbrž o 

zamyšlení nad paradoxy dnešního světa, které vnímáme nejenom my, ale i samotná autorka. Už v 60 

letech umělkyně Martha Rosler představovala publiku ve svých kolážích to, jak jsme zahlceni 

informacemi, které vnímáme pouze okrajově, pokud se nás osobně netýkají. Válečné zprávy na titulní 

straně vedle nového kosmetického produktu…proč ne? Taky vám to nepřipadá divné, když se nad tím 

zamyslíte? Právě z tohoto důvodu považuji koncepci CH2O do prostor kavárny / galerie ERA jako 

zásadní a plnohodnotnou.    


