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EVA FRANCOVÁ
NAROZENA: 18.3.1956 v Pardubicích
STUDIA: 1972 - 75 Støední umìleckoprùmyslová kola Brno
1975 - 79 Pedagogická fakulta Hradec Králové
ADRESA: Sladkovského 823, Pardubice

LIDSKÝ OTISK

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
1984
Láznì Bohdaneè, Pavilón Goèár
1985, 1988 Pardubice, Okresní knihovna
1989
Pardubice, VÈD
1992
Pardubice, Galerie Dílo
1994
Praha, Galerie Luka
1996
Pardubice, Galerie V&V
1998
Pardubice, Galerie Gong
2000
Pardubice, Galerie Univerzity Pardubice

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH:
Státní muzeum v Majdanku
Internatienal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
International Print Triennale Society Cracow
Kabinet exlibris Chrudim

Studentská 519, Pardubice - Stavaøov

Otevøevno dennì od 8.00 do 18.00,
v sobotu od 8.00 do 12.00, nedìle zavøeno
směr Hradec Králové
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ÚÈAST V MEZINÁRODNÍCH PØEHLÍDKÁCH:
1980
Berlín (Nìmecko), Pøehlídka vítìzných prací SVOÈ
1988
Enghien les Bains (Francie), Mezinárodní pøehlídka EXL
(putovní výstava 1988 Auvers sur Oise, Giverny)
1989
Sint-Niklaas (Belgie), 14. bienále exlibris
Tours (Francie), Výstava ocenìných prací z BAKG Most 88
1989
1992
Havíøov, 1. mezinárodní bienále grafiky IWA Foundation
1994
Sint-Niklaas, Pøehlídka èeského a slovenského exlibris
1997
Krakov (Polsko), Mezinárodní trienále grafiky (putovní
výstava 1998 -7 mìst Polska, Norimberk, Sofie, Varna,
Graz, Kagawa, Chicago a 1999 Museo d'Arte Moderne
v Rio de Janeiro)
1999
Varna (Bulharsko), 10. mezinárodní bienále grafiky
2000
Majdanek (Polsko), 6. mezinárodní trienále umìní
2000
Sapporo (Japonsko), 5. mezinárodní trienále grafiky
2000
Vilnius (Litva), 2. mezinárodní trienále autorské knihy
2000
Grenchen (výcarsko), 15. mezinárodní trienále
originální grafiky - Soutì "Èas"
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ÚÈAST NA SPOLEÈNÝCH VÝSTAVÁCH (výbìr):
1976
Tøebechovice, Mladá tvorba (cena)
1988
Most, BAKG (cena)
1992,1996,1999 Chrudim, Trienále exlibris
1993
Praha, PNP, Pøehlídka èeského exlibris
1996
Ostrava, Bienále èeské grafiky
1996
Praha, Galerie Hollar, Hosté Hollaru
1997, 1998, 1999, 2000 Praha, Staromìstská radnice,
Grafika roku
1998
Ostrava, Pøehlídka èeské grafiky
1999
Litomìøice, Máchovy Litomìøice
2000
Nasavrky, Výstava výtvarníkù UVU Pardubice

směr Chrudim
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UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
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Zpráva o vèerejím svìtì.

Pár poznámek ke grafikám a objektùm Evy Francové.
Zatímco pøedchozí grafický cyklus Evy Francové, prezentovaný v roce 1998 v síni pardubické galerie Gong, poutal pozornost vesele transponovanými biblickými a køesanskými motivy, provedenými kombinovanou technikou s doplòky plátkového zlata, s a pohádkovì idylicky pùsobící
atmosférou, práce pøipravené pro dnení výstavu se nesou
v ponìkud odliné, ne tolik hravé a celkovì vánìjí tóninì.
Jádrem vystaveného souboru jsou velkoformátové, ze dvou,
ètyø èi esti hlubotiskù lepené plachty, vyuívající jako inspiraci doslouilé podlahové linoleové desky s negativními
otisky kachlièek, lidských stop, vyleptaných map a tekoucích skvrn, jejich povrch zvrásòují navíc vrypy a jizvy od obèasného oupání nábytkových kusù èi od ocelových noù
nebo gumových chránièù bøitù ledních bruslí, které kdysi
dìti naly pod vánoèním stromeèkem a nedoèkavì si v nich
zkouely krkolomnou chùzi po domácí podlaze. Skrze støídmý modroedý a bílý barevný dvojzvuk grafických tiskù jako
malíøské pentimenti(podkresby) prosvítají témìø pavuèinovì
tenouèké jednou pevné, podruhé kostrbatì zalamované linie
vytváøející na kadé jedné ètvercové ploce, víceménì rastrové osnovy kompozic, útvary pøipomínající neumìlé, bez
vkladu osobní pøedstavivosti pøípadného pozorovatele stìí
èitelné, obrazce. Jejich nejasné jakoby rozpité hranice nezøídka evokují náèrty zemí a svìtadílù na mapách z doby poèátkù kartografie. Nejedná se pøitom o geometricky strohé
abstraktní kompozice zbavené jakýchkoli odkazù k vnìjí
skuteènosti. Naopak. Pøekroèíme-li zjednoduenou pøedstavu, e recepce dvojrozmìrného výtvarného artefaktu je redukována na vnímání pouhého fyzického terénu èar, barev a
kontur, nalezneme na vystavených grafických plátnech také
momenty obracející se k odliné, trochu nostalgicky zabarvené, dimenzi naeho vìdomí: vyjevující se vzpomínku na
prostory naich domù, kde v obyèejných vìcech i ve starém
haraburdí odloeném a zasutém ve vlhkých sklepích a na
praných pùdách a podkrovích nalézáme zafixované generaèní nánosy rodinných dramat i radostí pospolu s otisky komorních pøíbìhù pøedelých nájemníkù a obyvatel bytù, ve
kterých ijeme.
V pìti leptech s dekalky èástí lidských tìl doplnìných lapidárními emblémy je tato pøedstava o, svým zpùsobem
osudových a nesmazatelných, o(b)tiscích letitého lidského

obývání v mrtvých vìcech kadodenní spotøeby dovedena
do ménì abstrahující polohy. Zajímavý kontrapunkt nachází tyto
grafiky v rozvìených a z organtýnu, látka pøipomínající lékaøskou obvazovinu nebo gázu, tvarovaných torzech lidských figur
bez hlavy, zad a konèetin. Tyto jakoby posmrtnì, de facto ale
zaiva sejmuté a nakrobené otisky lidského tìla  dle veho samotné autorky  doplnìné tenouèkou naehlovanou vrstvou pomaèkaného papíru (pøekvapivì vìrnì imitující záhyby lidské
kùe) a krejèovského látkového stuovadla vlyselínu navzájem
odliují drobné vlepené nápisové pásky s anglickými slovy: parallel, precedent, past, penultimate. Kdy jsem je pøed více ne
mìsícem poprvé spatøil kymácivì se pohupovat na drátìných
háècích v mírném prùvanu v ateliérovém pokoji ve druhém patøe
èináku ve Sladkovského ulici, silnì mi mimodìk pøipomnìly
kusy ledabyle rozmístìného letního enského atníku. Chtìli-li
bychom tu mermomocí hledat analogie nebo spojitosti v rámci
kontextu èeské výtvarné scény, staèí, v pøípadì grafik, namátkou
vzpomenout na výrazný proud èeské strukturální abstrakce
z údobí konce 50.a prùbìhu 60. let kladoucí dùraz na texturální
sloku díla a jeho velkou asociaèní kapacitu. V pøípadì objektù
pak na sádrové formy tìl a vìcí, jimi se v edesátých a sedmdesátých letech proslavila výtvarnice Eva Kmentová. Její výtvory
byly ovem tìkopádnìjí, a to v tom smyslu, e je jednak gravitace, díky váze pouitého materiálu, táhla mnohem víc k zemi 
ostatnì pøi instalacích bývaly vìtinou jakoby ledabyle rozloené
po podlahách improvizovaných výstavních síní èi v exteriéru, jednak byly zhmotnìlou odezvou hutného existencialistického mylenkového konceptu ovládajícího èeské umìní onìch let. Naproti
tomu podivné korzety Evy Francové jsou lehouèké, navzdory
lepeným vrstvám materiálu témìø transparentní, po svém evokují
nesnesitelnou lehkost bytí(Milan Kundera) a jsou pøedevím
krásnými a podmanivými díly, v nich se naplno zraèí køehká
enská senzibilita. Souèasnì svou barevnostní a materiálovou
uniformitou reflektují jednou tísnivý, jindy snad ponìkud osvobozující pocit odcizení, anonymity, je se èas od èasu prudce dotkne kadého z nás a jemu jsme vichni vydáni na pospas,
jakmile vyjdeme z kruhu svých nejbliích a rozpustíme se v beztvarém davu, hluku a mumraji ulice èi mìsta.
V tvùrèím procesu Evy Francové hraje pøitom svou nezastupitelnou roli fenomén náhody a okamité inspirace: zatímco
v pøípadì prezentovaného souboru grafik sehrála svou
dùleitost témìø iniciaèní okolnost sklepního nálezu prastarých linoleových ploten, pøi zrodu torzálních figur poslouil nápad výtvarnì zhodnotit roli organtýnu slouícího a

pouívaného k výtìru barev z grafické desky.
V kolekci vystavených prací Evy Francové nacházíme zajímavý pøíspìvek ke snahám po nalezení, samozøejmì e nikdy ne definitivní, odpovìdi na vìèné tázání po smyslu a cíli
lidské cesty, na odvìkou a zásadní civilizaèní existenciální
otázku Odkud pøicházíme, kdo jsme a kam jdeme ?

ZATARASENÁ CESTA, hlubotisk, 96 x 64 cm,
JINÉ MÍSTO, hlubotisk, 95,5 x 65,5 cm (titulní strana)

