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‘The great wall of vegetation, an exuberant and entangled 
mass of trunks, branches, leaves, boughs, festoons, motionless 
in the moonlight, was like a rioting invasion of soundless life, 
a rolling wave of plants, piled up, crested, ready to topple 
over the creek, to sweep every little man of us out of his little 
existence. And it moved not.’

  Joseph Conrad, Heart of Darkness

Zdenka Hušková’s work is characterised above all 
by a thoughtful and introverted view of the world. Her 
art has its starting point in the close observation of 
ordinary things, both inanimate objects and animate 
organisms, that she sees around her. She makes records 
of them and elaborates these perceptions further in a 
series of ‘visual diaries’ that contain motifs in the form 
of detailed drawings. The resulting ‘micro-world’ 
of the artist’s intimate refl ections is witness to her 
continual desire to assess and objectify the ‘quiet life’ 
of unobtrusive but inspiring motifs to be found in our 
seemingly ordinary environment. The combination of 
the inner life implicitly sensed in these objects and the 
contours of their outward appearance stem from what 
the artist herself calls ‘the exploration of space’. Her 
exploration of space is also rooted in the principle 
theme of her work – nature as architecture in motion. 
Along with her own personal qualities, what led her 
to this theme were her specifi c experiences of virgin 
forests in New Zealand with their plant and animal 
species that are radically diff erent to the European 
context we are used to. The perception of exotic 
nature’s diverse ‘otherness’ clearly fi xed itself 
in Hušková’s mind, stimulating long-term interest 
in examining the formal and symbolic potential 
of spaciality.

A characteristic feature of Zdenka Hušková’s work is 
that of inner transformation. Her constant wonder at 
objects and their unexpected associations is refl ected 
in the need to see things anew, in a diff erent way – to 
arrange them in untried confi gurations and imbue 
them with surprising meanings that may not be 
apparent at fi rst glance. Her transformations combine 
to create a kind of slightly surreal landscape that hints 
at a sensuous – and sometimes erotic – context that is 
not lacking a refi ned sense of irony either. 

Zdenka Hušková has been focusing on the theme 
of plant forms as a manifold symbol since her studies 
at the Prague Academy of Fine Arts. At that stage she 
soon abandoned models that were explicitly 
architectural (primarily the arched roof-vault) 
in order to focus on more complex phenomena 
of planes creating half-revealed views through 
to sensed horizons somewhere ‘beyond’. A counter-
point to her work with the ‘space of density’ as she 
experienced it in New Zealand, in which she 
experimented with building up layers (especially in 
linocut), was the opposite approach of a looser and 
sparser pictorial area in which shapes fade into the 
space of emptiness. By using a carborundum technique, 
she produced a more fl uid and spontaneous equivalent 
to the painstaking technique of linocut, one in which 
light appears as part of an organic understanding of 
space in the sense of radiant colour. With characteristic 
curiosity and thoroughness, Hušková opened the way 
to a variety of technical and symbolic considerations. 
It could be said that she continues to draw on this 
range of potential approaches.

Zdenka Hušková’s new work, a selection of which is 
being shown at the Regional Gallery in Liberec, 
demonstrates how she has further developed the 
artistic qualities and techniques mentioned above. 
Vegetative forms with their evocative character and 
multiple meanings remain the basis of her expression. 
Apart from her ‘contemplations through drawing’, she 
also devotes herself to photography, taking pictures 
not only of plant details themselves but also close-ups 
of the resulting graphic art works. These black-and-
white photographs are not merely a means of visual 
documentation; on the contrary, they create another 
dimension of exploring and comprehending what she 
views and they even help join the natural organisms and 
artistic refl ections on them into a single conceptual 
whole. They also serve as a ‘reservoir’ of motifs to be 
elaborated in subsequent prints. A similarly integrating 
element is Hušková’s original use of plants as an art 
instrument with which to apply paint to the paper. 
A striking development in her treatment of spatial 
questions is the way she cuts into the print’s fl at surface 
with a knife. By carefully cutting out the paper she 
creates curling ‘shoots’ that grow out of the illusive 
space of the pictorial composition into the real space 
of the viewer. This symbolic dialogue between 
imaginary and physical planes is currently the main 
focus of her interest.

Zdenka Hušková rightly calls her work ‘an adventure’. 
She perceives the world, especially the realm 
of nature, as a path through a labyrinth lined with 
a wealth of possible readings. This is precisely what 
makes her artistic expression so exceptional. 

    Richard Drury

„Veliká stěna vegetace, bujná a propletená zmeť kmenů, 
haluzí, listí, větví a lián, nehybná v měsíčním světle, byla 
jako bouřlivý vpád bezhlesého života, jako valící se vlna 
rostlinstva, vzedmutá a se zpěněným hřebenem, hotová 
zhroutit se přes zátoku a všechny nás smést – ty nicotné lidské 
fi gurky i s jejich nicotnou existencí. Ani se však nepohnula.“     
   Joseph Conrad, Srdce temnoty 

Tvorbu Zdenky Huškové charakterizuje především 
introvertní, přemýšlivé nazírání světa. Autorka přitom 
vychází z pečlivého pozorování jevů kolem sebe, které 
pak znázorňuje v rámci nevšedního smyslového 
prožívání všedních věcí – neživých předmětů a živých
organismů – ze svého okolí. S neokázalou intenzitou
zaznamenává a zpracovává tyto vjemy v řadě „vizuálních 
diářů“, obsahujících nejrůznější motivy v podobě 
detailních kreseb. Následný „mikrosvět“ autorčiných 
komorních refl exí svědčí o stálé touze hodnotit 
a zpředmětňovat „tichý život“ nenápadných, v lecčem 
však podnětných prvků našeho zdánlivě obyčejného 
prostředí. Vzájemné prolínání tušeného vnitřního 
života těchto předmětů a obrysů vnějšího vzhledu 
pramení z toho, co autorka sama nazývá „ohledáváním 
prostoru“. Ohledávání prostoru je zároveň východiskem 
zásadního tématu celé autorčiny tvorby – přírody jako 
architektury v pohybu. Vedle uvedených osobních 
předpokladů ji vedly k tomuto námětu konkrétní 
zážitky z panenské přírody Nového Zélandu s jejími 
rostlinnými a živočišnými druhy podstatně odlišnými 
od zažitých evropských zkušeností. Vnímání mnoho-
stranné „jinakosti“ exotické přírody zřejmě utkvělo 
v autorčině povědomí, podnítilo v poloze grafi cké 
tvorby její dlouhodobý zájem o zkoušení formálních 
a symbolických možností obecného pojetí prostorovosti. 

Příznačným rysem tvorby Zdenky Huškové je moment 
vnitřní proměny. Její neutuchající úžas z věcí a jejich 
nečekaných souvislostí se promítá do potřeby je vnímat 
nově a jinak, stavět je do dosud nevyzkoušených 
konfi gurací a vnášet do nich překvapivé – leč na první 
pohled ne vždy zřetelné – významy. Autorčiny tvarové 

„přerody“ spolu vytvářejí něco jako lehce surreální 
krajinu nezřídka naznačující smyslný – občas snad 
i přímo erotický – kontext, kde není cizí ani vytříbený 
smysl pro ironii. 

Zdenka Hušková se soustavně věnuje tématu 
rostlinných tvarů jako mnohoznačnému symbolu již 
od svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Tehdy brzy opustila doslovné architektonické předlohy 
(především v podobě klenby), aby se soustředila 
na komplexnější jevy překrývajících se plánů, 
vytvářejících poodhalené průhledy do tušených 
horizontů někde „za“. Jako protipól k práci 
s „prostorem hustoty“, jak ji zažila v novozélandském 
pralese, kde experimentovala s vrstvením (zejména 
linorytem), se autorka též zabývala opačným 
postupem uvolněného, místy až oproštěného 
obrazového pole, kde se tvary „vytrácejí“ do prostoru 
prázdna. Použitím karborundové techniky vznikla 
tekutější, spontánnější protiváha k často svazující 
pracnosti linorytu, v níž se světlo – oproti „bílým 
průhledům“ u linorytů – jeví jako součást organického 
chápání prostoru ve smyslu zářivé barevnosti. 
Se zvědavostí a důkladností jí vlastní si Hušková 
otevřela cestu k řadě technických a obsahových úvah. 
Lze tvrdit, že z takto vzniklé škály možných vyústění 
autorka čerpá dodnes. 

Nové dílo Zdenky Huškové, jehož průřez je 
vystavený v Oblastní galerii v Liberci, představuje stálé 
rozvíjení zmíněných tvůrčích vlastností 
a postupů. Podstatou všeho zůstává evokativní 
a mnohoznačné tvarosloví rostlinných tvarů. Vedle 

„kresebných kontemplací“ se autorka věnuje 
fotografování nejen detailů rostlin samotných, ale 
i fotografování následných grafi ckých děl. Tyto 
černobílé fotografi e nejsou jen způsobem vizuální 
dokumentace; naopak vytvářejí další rozměr zkoumání 
a chápání spatřených vjemů, dokonce pomáhají 
k propojení přírodních organismů a jejich grafi ckých 
refl exí v jednom koncepčním celku. Slouží zároveň 
jako „zásobárna“ motivických podnětů k následnému 
zpracování. Podobným integrujícím prvkem je 
originální použití rostlin jako uměleckého nástroje 
k nanášení barvy na papír. Výrazným posunem 
v autorčině pojednání prostorovosti je zásah nožem do 
dvourozměrné plochy grafi ky. Pečlivým rozřezáním 
papíru vznikají vinoucí se „výhonky“, které vyrůstají 
z iluzivního prostoru obrazové kompozice směrem ven, 
do reálného prostoru diváka. Tento symbolický dialog 
mezi pomyslnými a fyzickými plány je v současné době 
těžištěm autorčina zájmu.

Zdenka Hušková právem označuje svou tvorbu jako 
„dobrodružství“. Vnímá svět, zejména říši přírody, jako 
cestu labyrintem lemovaným pozoruhodnými jevy.
A zde právě nacházíme výjimečnost jejího tvůrčího 
projevu. 

    Richard Drury

Refl exní
Refl exive
2004 
linoryt / linocut
297 x 412 mm

Temná zóna
Dark Zone
2004
linoryt / linocut
295 x 420 mm

Průsvity
Translucencies
2004, 
linoryt / linocut
299 x 420 mm

Průhledy
Views Through
2004
linoryt / linocut
299 x 420 mm

Zdenka Hušková 

zhuskova@centrum.cz

Narozena 22. 2. 1977 v Jablonci nad Nisou
Born 22. 2. 1977 in Jablonec nad Nisou

Studia / Studies
1991–1995 Střední uměleckoprůmyslová škola 
  sklářská v Železném Brodě
1995–1997   Vyšší odborná škola grafi cká v Praze 
1997–2004 Akademie výtvarných umění v Praze, 
  ateliér grafi ky I. / škola Jiřího Lindovského
2001   Satakunta Polytechnic, Unit of Fine Arts,  
  Kankaanpää, Finsko

Výstavy, sympozia (výběr)
Selected exhibitions and symposiums
1998 Grafi nnova 98, Vaasa, Finsko
1999 Ateliér grafi ky I., Votice
2000 Chequia – Peru, Lima, Peru (výstava studentů AVU)
 AVU, Mánes, Praha
2001 1. Mezinárodní sympozium linorytu, Klenová
2002  Grafi nnova 02, Vaasa, Finsko
2003 Ateliér grafi ka I., Galerie Františka Drtikola, Příbram
 Originální ruční litografi e absolventů a studentů  
 VŠUP a  AVU, Památník Terezín
2004 Diplomanti AVU 2004, Moderní galerie AVU, Praha
 Umělecký salon, Polička
2005 Grafi cký ateliér doc. Jiřího Lindovského, AJG,  
 České Budějovice
 Grafi cký zážitek, Riedlova vila, Desná, 
 Lino, Český linoryt ze sbírek Galerie 
 Klatovy/Klenová a výsledky mezinárodních  
 sympozií  linorytu na Klenové 2001–2004, 
 2006 IV. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín
2006 Autoportrét, Městská galerie MY, Jablonec nad Nisou
 V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 
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2007 Drucksymposium – Künstler im Dialog,   
 Augsburg, Německo
 Hosté Hollaru 2007, Galerie Hollar, Praha
2009 Dialog 2009, Oblastní galerie v Liberci
 World Gallery of Drawings, Skopje, Makedonie
 
Od roku 1997 se účastní soutěžních výstav Grafi ka roku.
Od roku 1998 vystavuje na mezinárodních grafi ckých 
přehlídkách.
Od roku 1999 se účastní skupinových výstav. 
Věnuje se převážně linorytu, strukturálním technikám 
a kresbě.
She has participated in the annual Czech ‘Print of the 
Year’ competition exhibitions since 1997.
She has shown her work at international surveys 
of graphic art since 1998. 
She has taken part in group shows since 1999. 
She focuses mainly on linocut, structural techniques 
and drawing.

Zastoupena ve sbírkách Galerie Klatovy/Klenová, City 
of Vaasa, Finsko, a v soukromých sbírkách v Čechách 
a zahraničí.
Her work is represented in the collections of the 
Klatovy/Klenová Gallery, Czech Republic, the City 
of Vaasa, Finland, and in private collections in the 
Czech Republic and other countries.

Ocenění
Prizes and commendations
2000 Ateliérová cena  AVU
2006 Čestný certifi kát nejvyšší kvality 
 (Short list) V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 
2008 Nominace v kategorii Speciální ceny 
 za grafi cké techniky za grafi cký 
 list Prales (tisk z lina), Grafi ka roku 2007 



Dosavadní tvorba grafi čky a kreslířky Zdenky Huškové 
má několik poloh. Vedle stěžejního tématu pralesa jako 
uzavřeného, ale přesto živoucího a neustále se 
proměňujícího prostoru, který zpracovává především 
ve volné grafi cké práci, také rozvíjí svoji tvorbu 
kreslířskou. I zde čerpá inspiraci z přírody, a zejména 
z důvěrně známých drobností, které ji běžně obklopují. 
Stejně jako v případě grafi k, tak i při kreslení ji 
doprovází zájem o světelné jevy. Její drobné kresby se 
vyznačují jemnými tahy tužkou či pastelkou, bravurně 
modelující světlo a stín. Vedle toho dokáže ve zkratce a 
velmi jednoduchými prostředky komentovat svůj denní 
život – fi gurální kresby tuší jsou plné ironie, svérázného 
humoru a sexuálních podtextů. Zdenka Hušková si 
našla cestu, jak se výtvarně vyjádřit, 
a důsledně se jí drží. Může tak intenzivně rozvíjet to, 
co velmi dobře ovládá a co ji zajímá… 

Zdenka Hušková zakončila svoje studia v ateliéru 
prof. Jiřího Lindovského na pražské Akademii 
výtvarných umění souborem linorytů, v němž grafi cky 
zpracovávala svoje zážitky z pobytu v subtropickém 
pralese, který absolvovala během své cesty po Novém 
Zélandě. Ovšem více než realistické zobrazení pralesních 
rostlin ji zajímal všeobjímající prostor a neustále se 
měnící světlo, které zároveň proměňovalo celkovou 
atmosféru prostředí a oživovalo ho. Toto zaujetí světlem 
modelujícím nekonečnou krásu skrytých lesních zákoutí 
si odnesla i do své další práce. Stěží vyčerpatelné téma 
(pra)lesa jako posvátného prostoru stále rozvíjí.

Grafi ky Zdenky Huškové, jež tradičně vycházejí 
z pečlivé kresby a vlastních fotografi í přírodních detailů, 
však od dob studií prošly významnou proměnou, a to 
především v oblasti barevnosti. Původně temné 

a tajemné pralesy se pozvolna rozjasňují. Z téměř 
monochromních nebo černo-bílých tisků, v nichž jsme 
tušili pohledy do zaklenutých lesních zátiší, se staly 
barevné gejzíry. Široké škály zelených, hnědých a 
modrých tónů diváka vtahují do hustých sítí lesní 
vegetace. Někdy vidíme stínohru exotických lián, někdy 
nám záblesk světla v temné houštině poodkryje všem 
důvěrně známé smrkové větvoví. 

Vedle grafi k zachycujících lesní prostředí, v nichž 
tušíme reálnou vegetaci tvořící tento přírodní svět, 
Zdenka Hušková pokračuje i v jí blízké tvorbě téměř 
abstraktních obrazů – někdy to jsou skelety, někdy 
biomorfní struktury tvořené až kaligrafi ckými tahy. Zde 
používá pro grafi ka typickou barevnost, popřípadě barvy 
nepoužívá vůbec. Právě černé linie či plochy na bílém 
podkladě lapidárně prozradí mnoho o autorčině citu 
pro grafi ckou práci. Vedle už zmíněného posunu 
k šťavnaté barevnosti v nejnovějších „pralesech“ učinila 
autorka také další významné kroky v experimentování 
s grafi ckým listem jako objektem. K vytvoření iluze 
uzavřeného přírodního prostoru používá techniku 
prostřihování, někdy kombinovanou s různými 
trojrozměrnými předměty, provázky. Výsledná práce 
tvoří doplněk k tradičním dvourozměrným grafi ckým 
listům a ukazuje na další možnosti, jak pracovat 
s grafi kou.

Pro Zdenku Huškovou je rovněž důležitý proces 
vzniku. Pocit napětí, kdy netuší, jestli se jí podaří 
dosáhnout požadovaného výsledku. Zda soutisk 
zvolených barev dokáže vytvořit žádoucí vizuální efekt 
i atmosféru. Než se jí podaří záměru dosáhnout, tak 
tomu předchází pečlivé prověřování všech možností 
tisku a průzkum nekonečných barevných kombinací. 
I v případě Zdenky Huškové platí, že cesta bývá 
důležitější než cíl. Pro její další směřování má největší 
význam právě samotné tvoření. To ji nesmírně 
obohacuje a zároveň uspokojuje. Ovšem na konci ne 
vždy snadné poutě za nejistým výsledkem se téměř 
pokaždé setkáváme se svrchovaným uměleckým dílem, 
grafi ckým zážitkem. Tak ostatně i nazvala, zcela 
oprávněně, svoji samostatnou výstavu. Autorčin cit pro 
grafi cké postupy, neustálá potřeba tvořit 
a ponoření do zvoleného tématu ji předurčuje k tiché 
soustředěné práci, jejímž výsledkem není snaha 
o exhibici technických fi nes či provokaci, jak často 
kolem sebe pozorujeme, ale o dobře odvedenou práci, 
která přináší radost autorce i divákům. 

Zdenka Hušková tvoří především pro svoje 
uspokojení z tvorby. Při práci má možnost uprchnout 
do světa, který patří pouze jí samotné, a čerpat z něho 
energii pro svoji další všední existenci. Její tvorbu však 
nelze vnímat jako jakousi psychoterapii. Inspirační 
zdroje nehledá ani snad tolik ve svém nitru jako 
v okolní přírodě, zdánlivě nevýznamných detailech 
a prchavých momentech. Tyto prožitky transformuje 
do volné práce, nyní zásadně linorytů a strukturálních 
tisků. Rozpracovává vizuální zážitky z pobytu 
v přírodě, které si do své grafi cké dílny přináší v hlavě 
i na fotografi ích, převážně černobílých. S tužkou v ruce 
je přetváří jak ve své mysli, tak i na papíře. 
A v ten správný okamžik zachycený detail přenese 
na matrici, z níž vznikají výsledné tisky.

Vedle stěžejní grafi cké práce, kterou bere se vší 
vážností, se realizuje také pomocí kresby uhlem a sépií. 
Nespočet jemných detailních kreseb tvarově zajímavých 
předmětů – slupky cibule, uschlé listy, korkové 
zátky –, na nichž si pohrávají stíny, střídají vtipné 
a většinou laškovně perverzní fi gurální tušové kresby, 
v nichž až deníkovým způsobem komentuje 
každodenní události. Prosté lineárně schematické 
postavy připomínající malby pravěkých lovců, ale 
zároveň velmi současné, odkazují na zážitky všedních 
dnů. Tak se tato privatissima v její kreslířské tvorbě 
střídají s kresbami tichých zátiší a prostých předmětů, 
které mají pro oko citlivé grafi čky svůj půvab a jsou 
pro ni zajímavé. 

Rozvíjí se před námi tvorba mladé autorky, pro niž 
bude vždy důležitá precizně odvedená práce a zachování 
grafi ckého výrazu. Vážná linie se v její tvorbě střídá 
s hravostí, která je důkazem autorčina nadhledu, jenž je 
dnes tak potřebný.

Zdenka Hušková si našla svoji tvůrčí dráhu, která je 
pro ni zajímavá, a zatím není důvod z ní vybočovat. 
Není to člověk myšlenkových zvratů, velkých gest, 
provokací. Nemá potřebu experimentovat a pouštět se 
do oblastí, které jí nejsou blízké. Jako vyhraněná 
kreslířka a grafi čka stále pracuje s tím, co je pro ni 
důležité a obohacující. Autorka si sama pomalu hledá 
svoji cestu, na níž řeší úkoly a výtvarné problémy, které 
ji zajímají. Po jejich zdolání přichází uvolnění 
a další výzvy, které Zdenka Hušková, vždy s napětím 
jaký bude výsledek, přijímá.

  Markéta Kroupová
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The work of graphic artist Zdenka Hušková comes 
in several forms. Besides her major theme of the 
primeval forest as a closed yet vibrant and ever-
changing space, which she deals with primarily in her 
prints, she also uses drawing as a medium for her work. 
Here, too, she draws her inspiration from nature, 
especially from familiar pieces that commonly surround 
her (in daily life). As in her prints, she shows her 
fascination with the play of light in her drawings. Her 
small drawings are characterized by delicate pencil or 
crayon strokes, which excellently evoke light and 
shadows. In a concise way and with very simple means, 
she manages to comment on her everyday life in her 
drawings; her India-ink fi gure drawings are full of irony, 
quirky humour and sexual overtones. Zdenka Hušková 
has found her own style of artistic expression and is 
consistent in keeping to it. Therefore, she has been able 
to develop in depth what she has a good command of 
and is interested in… 

Zdenka Hušková fi nished her studies in the graphic 
studio of Professor Jiří Lindovský at the Academy of 
Fine Arts in Prague with a set of linocuts in which she 
depicted her experiences in a subtropical rain forest 
during her travels across New Zealand. Rather than 
realistic depictions of rainforest plants, she was 
interested in the all-embracing space and constantly 
changing light that infl uences the atmosphere of the 
place and enlivens it. She has taken this preoccupation 
with light that shapes the infi nite beauty of secret forest 
nooks into her later work. She is still working with this 
inexhaustible topic of the forest as a sacred space.

Zdenka Hušková‘s prints, which are based on careful 
drawings and her own photos of details from nature, 
have undergone signifi cant changes since the time 
of her studies, especially concerning her use of colour. 
The originally sombre and mysterious forest scenes 
have gradually been brightened. The almost mono-
chromatic or black-and-white prints, in which we could 
peer into arched forest retreats, became fountains of 
colour. A wide range of green, brown and blue hues 
draw the spectator into thick nets of woodland 
vegetation. Sometimes, we can see a shadow-play 
of exotic creepers, sometimes a dash of light in 
a dark thicket revealing familiar spruce branches. 

In addition to prints depicting a forest environment 
in which we can just apprehend real vegetation making 
up this natural world, Zdenka Hušková also continues 
working with what is close to her – an almost abstract 
kind of painting, sometimes with only skeletal 
structures, sometimes biomorphic structures created 
with calligraphic strokes. Here, she uses the colour 
schemes typical of prints, or rather she does not use 
colours at all. These black lines or spaces on 
a white background tersely reveal much about the 
artist’s feeling for graphic art. In addition to the 
afore-mentioned shift towards the gaiety of colour, the 
artist has made signifi cant steps in experimenting with 
prints as objects in her newest “primeval forests”. 
To create the illusion of an enclosed natural space, the 
artist uses techniques of cutting through, sometimes 
combined with various three-dimensional objects, such 
as string. The resulting works form a supplement 
to traditional two-dimensional prints and show the 
further possibilities of work with print.

For Zdenka Hušková, the creative process itself is also 
important; the feeling of apprehension, when she does 
not know whether she will achieve the desired eff ect, if 
the colour register will create the required visual eff ect 
and atmosphere. Before she is able to carry out her 
intentions, there is a careful examination of printing 
options and an exploration of endless colour 
combinations. In the case of Zdenka Hušková, it is also 
true that the journey is more important than the 
destination. For her further development the actual 
process of creation is the most important. It is extremely 
enriching and satisfying for her. At the end of these not 
always simple journeys, with their uncertain results, we 
almost always encounter a sovereign work of art, a 

“graphic experience” (this is also what she called, quite 
rightly, her solo exhibition). The artist’s sense of 
graphics, her constant need to create and her 
immersion in the chosen theme predestines her for 
quite concentrated work, whose result is neither the 
attempt to exhibit technical fi nesse nor a provocation, 
as is often common, but a work well-executed, which 
brings joy to the artist as well as the spectators. 

Zdenka Hušková creates mostly for the pleasure 
of the process. Working gives her the chance to escape 
into a world that belongs only to her, and from it draw 
energy for her everyday existence. Nevertheless, her 
work cannot be seen as some kind of psychotherapy. 
She does not fi nd the sources of inspiration so much in 
herself as in the surrounding natural world, in 
seemingly unimportant details and fl eeting moments. 
She transforms these experiences into her free work, 
nowadays mostly linocuts and structural prints. She 
elaborates the visual experience she gains in natural 
settings, which she brings to her workshop in her mind 
and in mostly black-and-white photos. With 
a pencil in her hand, she transforms them in her head 
as well as on paper. And at the correct moment, she 
transfers the depicted detail to the printing matrix 
and so the fi nal prints are created.

In addition to her graphic work, which she does 
with all seriousness, the artist also expresses herself in 
charcoal and sepia drawings. Countless fi nely detailed 
drawings of interestingly shaped objects – onion peels, 
dry leaves, cork stoppers - with a play of shadows are 
alternated with humorous and playfully sensual fi gure 
drawings, in which she comments on everyday events in 
an almost diary-like style. Simple, linearly schematic 
fi gures resemble prehistoric paintings, being at the 
same time very current and referring to everyday 
experience. In this way, these intimate creations in her 
drawing work alternate with the drawings of peaceful 
retreats and everyday objects, which hold their own 
charm for the artist, and which she fi nds interesting. 

The work of a young artist is developing before our 
eyes. For her, a well-executed work maintaining graphic 
expression will always be important. In her work, 
seriousness alternates with playful elements, showing 
the artist’s perspective – so important in today’s life. 

Zdenka Hušková has found a creative path that is 
interesting for her, and for now she has no reason to 
turn away from it. She is not a person of mental 
acrobatics, big gestures and provocations. She has no 
need to experiment and venture into areas that she does 
not relate to. She keeps working with what is important 
and enriching for her. Zdenka Hušková is slowly 
fi nding her own way by addressing the artistic 
challenges and problems that interest her. After the 
overcoming of these problems comes relief, and then 
Zdenka Hušková accepts further challenges, in tense 
anticipation of the outcome.

  Markéta Kroupová
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Formování prostoru
Forming of Space
2004–2011
linoryt, sítotisk
linocut, screenprint
583 x 828 mm

Interiér
Interior
2011, 
linoryt / linocut
400 x 560 mm

Vinutí prostorem
Curling Through Space
2007
barevné tuše, papír
coloured inks on paper 
297 x 419 mm

Prales 
Primeval Forest
2007
linoryt / linocut
550 x 705 mm


