šárka chlupová
cestou kříže
26. 7. — 25. 9. 2014

I. odsouzení je to looser. – obdivuji, jak se snaží.

II. přijetí proč já?? zase!! – pro tebe to udělám.

III. pád ten dopadl. – má ještě šanci, zvládne to.

IV. matka co otravuje… – má starost.

V. pomocník já sám, nechte mě. – díky za pomoc.

VI. osvěžení nic nepotřebuji. – má soucit.

VII. úpadek tak to je konec. – to dá.

VIII. pláč nebudu brečet. – uleví se ti.

IX. upadnutí už zase. – není to konečná.

X. nahota to je ostuda! – nemám co skrývat.

XI. přibití nesnesitelná bolest. – to vydržím.

XII. smrt já to vzdávám. konec. – já to odevzdávám.

XIII. snímání beznaděj, zmar. – naděje.

XIV. hrob smutek. – vzkříšení.

cestou kříže
křížovou cestu znají křesťané jako poslední etapu
vykupitelského božího plánu. člověk sám není schopen splatit dluh svých životních vin, bůh se tedy nabízí sám a jednou provždy maže všechny přestupky.
trpí a umře za mě, abych mohl žít. jakkoliv se může
tématika křížové cesty zdát pochmurná, může přinést
reflexi vlastních pádů a selhání s pohledem „za kříž“
– k prázdnému hrobu signalizujícímu vítězství nad
zlem. mohu se nechat zdeptat představou konečnosti
pozemského života a vlastní neschopností bojovat
proti zlu nebo přijmout nabídku spásy s perspektivou
věčného života. to, co zní přesažně a velikášsky lze
ale uskutečňovat i v běžných denních půtkách se sebou samým a se svým okolím. mám na výběr – myslet/jednat malomyslně nebo laskavě. a tak po malých
krůčcích dojdu k cíli, který si zasloužím.

šárka chlupová
* 1977, olomouc

studia
1991 – 1995 slovanské gymnázium / olomouc
1995 – 1996 lingua centrum jazyková škola / olomouc
1996 – 2000 pedagogická fakulta univerzity palackého / olomouc
obor angličtina – výtvarná výchova
2011 – 2012

pedagogická fakulta univerzity palackého / olomouc
/ výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií

zaměstnání
základní škola sv. voršily olomouc
ilustrátorka
šéfredaktorka časopisu rodinný život

výtvarná tvorba
ilustrace knih
kresba
malba
grafika
volná tvorba
fotografie

samostatné výstavy
1999 mlýnek na strouhanku / výstavní síň základní umělecké školy
miloslava stibora / olomouc
2000 olomouc ve světle prostoru I / katedra výtvarné výchovy pedagogické 		
fakulty univerzity palackého / olomouc
2001 olomouc ve světle prostoru II / výstavní síň děkanátu pedagogické fakulty
univerzity palackého / olomouc
2002 obrázky ze skicáku / galerie arigone / olomouc
2004 tajená olomouc / muzeum moderního umění – café’87 / olomouc
2006 zahrada I / knihovna antonína šprince / olomouc
2007 zahrada II / soukromá vila / dolany véska
2008 pulz plzně / mezinárodní letní škola umění art camp / plzeň
2010 z cest / kubistická vila marie lipčíkové / olomouc
2011 dolomiti / ambity kostela sv. michala / olomouc
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