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O proměně informací v našem světě
 
Alena Foustková (rozená Holubová) je nové jméno na naší 
aktuální výtvarné scéně – ovšem vystupuje teď již se zralým, 
vyhraněným názorem, tedy jako zralá umělkyně. Mezitím měla 
příležitost poznat Kanadu a kulturu jejich prvních obyvatel, Inui-
tů, ale také sama poznala, jak fungují masová informační média 
v soudobém světě, u nás dnes stejně jako třeba právě v Kanadě. 
A určitý postoj, který dnes zaujímá jako umělkyně, reprezentuje 
velice originální, autentická řešení, která jsou samozřejmě velice 
mnohoznačná … Na první pohled se svými kolážemi, objekty 
a instalacemi hlásí k estetice šedesátých a sedmdesátých let, 
která u nás většinou figurovala pod egidou „nová citlivost“… Její 
citlivost je ovšem podstatně odlišná – je determinována nejen 
časovým posunem od té doby, ale především poznáním, aktuální 
konceptuální, ale v podstatě především společenskou zkušenos-
tí – a ta jí brání, aby určité materiály a jejich artikulaci vnímala 
pouze jako novou estetickou informaci, nové inovované estetic-
ké poselství, jak to ještě bylo možné v těch „krásných šedesá-
tých „ … Dnes je ovšem situace jiná, její výpověď si samozřejmě 
zároveň zachovává určité estetické kvality při práci s různými 
„nositeli informace“, počínaje izolovanými grafémy nebo jen 
samotným papírem a konče celými asamblážemi knih… 

Tato vysoká estetická úroveň poselství ji sice staví vedle takových 
umělců, jako třeba Běla Kolářová nebo Jiří Kolář, ale „doba se 
změnila“ a my nemůžeme prostě akceptovat pouze tyto inovativ-
ní kvality jejích prací, neboť ty můžeme také klidně chápat jako 
past na diváka, jenž přijme její díla jako novou estetickou kvalitu 
oné subkapitoly umění šedesátých let … Mnozí diváci možná do-

On the Transformation of Information in Our World 
 
Alena Foustková (born Holubová) is a new face on the current 
art scene here, but she comes with a sophisticated, clearly 
shaped outlook – in other words, as a mature artist. In the 
past she had the opportunity to live in Canada and become 
familiar with the culture of its first inhabitants, the Inuit, but 
she also came to understand how the mass media function in 
the contemporary world – here in this country today just as, 
for example, in Canada. And the particular stance that she has 
adopted as an artist leads to highly original, authentic works, 
works that of course open up multiple possibilities…. At first 
sight, with her collages, objects and installations, she identifies 
with the esthetic of the 1960s and 1970s, loosely termed here 
the “new sensitivity”… But her sensitivity is basically different – 
it is determined not only by the interval of time that has passed 
since then, but above all by an understanding, an understanding 
here conceptual but in essence primarily that of social experien-
ce – and this keeps her from seeing certain materials and their 
articulation as nothing more than new esthetic information, as a 
new and innovated esthetic mission, as was still possible in tho-
se “wonderful 1960s” …. But today the situation is different. Of 
course her testimony retains certain esthetic qualities conveyed 
through work with various “bearers of information”, beginning 
with isolated graphemes or just paper itself and ending with 
whole assemblages of books… It’s true that this high esthetic 
quality of the message places her alongside such artists as Běla 
Kolářová or Jiří Kolář, but “times have changed” and we cannot 
simply accept only these innovative qualities of her work, for we 
can just as easily interpret them as a trap for the viewer, who 

konce zůstanou u tohoto prvního plánu, spokojení s jeho novou 
materiálovou a estetickou artikulací…  
Ve skutečnosti ovšem tato „estetická past“ se snaží skrýt, že 
práce této umělkyně jsou vlastně podvratné, byť velice subtilně 
: nové formy manipulace s textem nebo jeho elementy nebo 
naopak s jeho kontejnery, ať jsou to noviny, knihy nebo zdánlivě 
tak tradiční médium, jako je klasická malba, tematizují ve skuteč-
nosti právě falešnou stránku oné masové komunikace, byť třeba 
velice subtilními způsoby, které obohacují jak sféru práce s tex-
tem, tak s přehodnocováním knihy jako obvyklého kontejneru 
určitých informací… Již řada umělců se přesvědčila, jak mohou 
být nejednoznačné, jak se posouvají ke sféře kritických kvalit re-
flexe … A Alena Foustková to má ještě „ztíženo“, protože poznala 
u těch „svých“ kanadských Inuitů ještě autentické způsoby sdě-
lování informace, její zásadně čisté, nepřekroutitelné fungování, 
čistotu jazyka ještě orálně fungujícího a jeho nedeformova(tel)
ného uplatnění… Proto zvolila i přímou konfrontaci s takovým 
jejich autentickým sdělením… Ovšem paradoxně v iglú, vytvoře-
ném z kvádrů pokrytých novinami, jakými je obklopena … Již to 
je zhmotnělý paradox! 

Před lety vystudovavší absolventku grafické speciálky u Ladislava 
Čepeláka na Akademii výtvarných umění dávno nezajímá tato 
v podstatě většinou konzervativní technika – v nové autonomní, 
autentické tvorbě v podstatě rozvíjí možnosti koláže, malby i 
asambláže. Ale i její koláže jsou překvapivé třeba již samotným 
uplatněním proplétání dvou vrstev identických proužků papírů – 
zhodnotí se nejen nová, ve výtvarné tvorbě málo vídaná metoda 
: i ta je cestou k novému způsobu manipulace s vizuální či 
textovou informací, neboť samotné proplétání proužků vždy část 

accepts her works as a new esthetic aspect of that sub-chapter 
of the art of the 1960s… In fact many viewers may even remain 
stuck at this basic level of understanding, satisfied with the 
new material and esthetic articulation… In reality, however, this 
“esthetic trap” hides the fact that this artist’s works are in fact 
subversive, though very subtly so: new forms of manipulation 
with texts or their elements or, on the contrary, with what “con-
tains” them, whether newspapers, books or such a seemingly 
traditional medium as classical painting, in fact thematize the 
false side of mass communication, though in very subtle ways 
that enrich the sphere of work with the text as well as with the 
reassessment of the book as an ordinary bearer of certain infor-
mation… Many artists can verify how ambiguous they can be, of 
how they are shifting towards the sphere of critical qualities of 
reflection... And it is even “harder” for Alena Foustková, becau-
se in “her” Canadian Inuits she experienced still authentic me-
ans of communicating information, how it functioned in a way 
that was essentially pure, incapable of distortion, the purity of 
a language still functioning orally and its use in an undeformed 
(and undeformable) manner… For this reason, she has chosen a 
direct confrontation with these authentic messages of theirs… 
But paradoxically, in the form of an igloo created from blocks 
covered by newspapers, which she is surrounded by… This alone 
is a materialized paradox!

Alena Foustková studied graphic arts at the Academy of Fine 
Arts under Ladislav Čepelák, but she has long since lost interest 
in this largely conservative technique. Through new autono-
mous, authentic works she is creating a dramatic extension 
of the possibilities of the collage, painting and assemblage. 



forma je již dnes jednou z charakteristik prací této originální 
umělkyně…

Instalace a objekty jsou další podobou tvorby Aleny Foustkové: 
většinou vznikají z knih nebo novin různými operacemi, někdy 
se uplatní i vlastní akce autorky: z proužků novin postupně 
již po týdny navíjí stále větší klubko, moment akce je zároveň 
konkrétním tělovým zapojením autorky, jistě přitom „zmizí“ 
spousta konkrétních informací, obsažených v původním materi-
álu – a vznikne nová charakteristika textu jako ironická proměna 
těch obyčejných, standardních a bezohledně každého z nás 
manipulujících obrázků a textů, jejich metamorfóza do velké-
ho, esteticky působivého artefaktu, jehož vznikání je zároveň 
procesem destrukce původní pseudoinformace do nové kvality, 
ve které vnímáme pouze fragmenty, většinou v úhrnu neiden-
tifikovatelných původních předloh… A knihy také zbavuje jejich 
kodifikované podoby a funkce – stávají se dřív zase jakýmsi 
obrazným přehodnocením jejich funkce… Kdysi jsme je milova-
li, nyní se z nich stává poněkud destruovaný vizuální materiál 
s celou možnou škálou konotací a odkazů, které si právě tento 
tak dlouho jedinečný kulturní artefakt přináší přes století… A 
zase si uvědomujeme, jak mohou být překontextovány do nové 
reality, jejíž informativní i estetická kvalita pomalu s námi (nebo 
mezi námi?) odumírá. Někdy funguje jejich nová syntax jako 
nová, dřív autonomní výtvarná kvalita, ale jsou dokonce jakoby 
paradoxně uplatněny v různých kontextech. Samozřejmě opět 
s celou tou škálou konotací, jež si přinejmenším v tom našem 
kulturně-historickém kontextu stále přinášejí sebou a z nichž se 
vlastně nemohou nijak vyvázat : autorka s nimi nakládá jako se 
stavebními kameny svého iglú, aby je tak konfrontovala s primár-

presented to us as elites... A further cycle of paintings is simply 
entitled Media Icons – in fact they are more in the nature of typ-
es generally familiar from the media but the faces are unclear, 
again not sharply focused, blurred, sometimes combined with 
texts whose seriousness has long since been transformed into 
banal clichés; elsewhere they are confronted with isolated, 
uncertain paraphrases of signs, whose form is now one of the 
characteristics of the works of this original artist…

Installations and objects are another form Alena Foustková’s 
work takes: in most cases they are created from books or 
newspapers through various operations. Sometimes the parti-
cipation of the artist forms part of the work: for example, over 
the course of several weeks a larger and larger ball takes shape 
from strips of newspapers, the concrete physical engagement 
of the artist forms part of the work, and in the process much 
specific information found in the original material “vanishes” – 
and there emerges a new characteristic of the text as an ironic 
transformation of those ordinary, standard images and texts, 
mercilessly manipulating each one of us, a metamorphosis into 
a large, esthetically striking artifact, whose creation is at the 
same time a process of destruction of the original pseudo-infor-
mation into a new quality, in which we perceive only fragments, 
largely in the sum total of unidentifiable original elements… And 
books too she strips of their codified form and function – they 
become a metaphorical reassessment of their function… Once 
we loved them, now they have become somewhat destroyed vi-
sual material with the whole possible range of connotations and 
references that this cultural artifact, so long unique, has borne 
across the centuries… And once again we become aware how 

původní vizuální informace skrývá překrytím jiných sekvencí…  
To jistě může fungovat fakticky i jako metafora autorčina vlast-
ního poselství… Proužky novin zase skládá do vějířků, v nichž se 
zase mnohé informace ukryjí… A symptomatické je autorčino 
užívání samotného bílého korektoru, jenž vytvoří krásnou „kres-
bu“ - ovšem původní text již nemůžeme identifikovat: objevuje 
se jako něco skrytého, částečně zbaveného původní informační 
kvality – původní vizuální a textová informace se stává esteticky 
působivou, ovšem z hlediska sémantického vlastně destruova-
nou, narušenou informací. A právě podobné, při destrukci pů-
vodního textu vzniklé znejišťující formy – to je vlastně autorčina 
nová informace, kterou nám tato umělkyně transponuje, předá-
vá : vždyť většina malovaných obrazů je tvořena takovými este-
ticky velice působivými prostředky, ovšem jenom svou skladbou, 
následností jednotlivých prvků pouze parafrázují vizuální podobu 
nějakých konkrétních textů: ve skutečnosti je ovšem jejich posel-
stvím právě ona „rozmlžená“, nejistá informace… Jen jediný text 
zůstává zachován, jistě záměrně, zní NOVINY JSOU MÉDIEM ELIT 
a to je zase vlastně přesná reflexe autorčiny zkušenosti: jakých 
vlastně elit, co je dnes jako elity vnímáno, nejsou to dřív manipu-
látoři s každým, když jistě dávno žádné elity intelektuální se již 
ani nedostávají do jakéhokoliv vážného diskursu a jako elity jsou 
nám „na oněch pověstných patnáct či kolik minut slávy“ prezen-
tována momentálně v médiích frekventovaná jména… 

Další cyklus maleb se přímo jmenuje Mediální ikony – jsou to 
spíše obecně mediálně známé typy, ale tváře jsou znejasnělé, 
opět neostré, rozmazané, někdy kombinované s texty, jejichž 
závažnost se dávno proměnila v banální klišé, jindy jsou kon-
frontovány s izolovanými neurčitými parafrázemi znaků, jejichž 

Her collages are surprising, for example, in the way two layers 
of identical strips of paper are interwoven. A new method, 
rarely seen in works of art, proves its value, but this is also a 
path leading to a new means of manipulating visual or textu-
al information, for the very interweaving of the strips always 
hides part of the original visual information by covering other 
sequences…. Certainly this can function factually and also as a 
metaphor of the artist’s own message... Or strips of newspaper 
are made into fans, where again much information is hidden…. 
And the artist’s use of simple white correction fluid is something 
typical. It creates a beautiful “drawing” – except that we can no 
longer identify the original text: it emerges as something that is 
hidden, partly stripped of its original informational quality – the 
original visual and textual information becomes information 
that is esthetically striking, but from the semantic point of view 
destroyed, disrupted. And this it true of similar equivocal forms, 
originating in the destruction of the original text – this is the 
artist’s new information, which she transposes, passes on, to us: 
the majority of the paintings are created through such means, 
esthetically very striking but by their very structure, the succes-
sion of individual elements, only paraphrasing the visual form 
of some concrete texts: in reality, however, their message is 
this “blurry”, uncertain information… Only a single text remains 
preserved, certainly deliberately: it reads NEWSPAPERS ARE 
THE MEDIUM OF THE ELITE and this is again a precise reflection 
of the artist’s experience: what kind of elites, who are viewed 
today as elites, do they not in fact manipulate us all, when for 
a long time now intellectual elites have not entered into any 
kind of serious discourse and names that appear in the media 
for that notorious “fifteen [or how many] minutes of fame” are 



ní orální kulturou Inuitů, tak jak ji u nich měla příležitost poznat. 
Nádech – výdech, to je jistě kontextově mnohovrstevná instalace 
(podobně jako další), tvořená ze spousty různě barevných nafu-
kovacích balónků. Je to opět velká hravá ironie, vedoucí k tomu, 
že na počátku jsou balónky s „vyzývajícími“  anglickými a český-
mi texty „Připravit!“, „Pozor!“, „Teď!“– nafouknuté a pomalu se, 
díky tomu, že vzduch pořád přece jen trochu uniká, stávají stále 
svraštěnějšími a slova již také nejsou identifikovatelná! A možná 
je to i ironická reflexe lidských aktivit vůbec? Když tolik připomí-
ná jednu ze základních činností, nezbytných pro naši existenci, 
pro zachování našeho bytí?

Symptomatický pro autorčinu vizi toho světa, v němž žijeme, 
je, myslím, knižní objekt, jenž má také symptomatické pojme-
nování: Oči, které nic nevidí – je to rozevřená knižní dvojstrana: 
vlevo je již nikdy neidentifikovatelná báseň, protože je důkladně 
properforována, vpravo lidská figura, zřejmě původně ilustrace, 
sémanticky přehodnocená právě do takto proměněné situace - a 
obraz člověka je jistě zástupným pro lidstvo vůbec…
Tvorba Aleny Foustkové je tedy jakousi diagnózou komunika-
ce, která je v naší společnosti již považována za normální – na 
rozdíl od několika generačně mladších umělců ale nevolí cestu 
direktního sdělení tohoto – řekněme – negativního stavu. Možná 
právě díky poznání praxe ve společnosti, která ještě má zachová-
ny primární způsoby komunikace a samozřejmě zrovnatak díky 
tomu, že se sama ve své praxi přesvědčila o deformující podo-
bě či roli informací, jak jsou prezentovány „v naší civilizaci“, se 
propracovala k přehodnocení práce s textem a obrazem v jeho 
deformované podobě jako nového poselství, jež ještě stále může 
alespoň nám i sobě verifikovat! Nevíme, zda je vše již ztraceno 

they can be re-textualized into a new reality, whose informative 
and esthetic quality slowly fades away with (or between?) us. 
Sometimes their new syntax functions as a new, previously au-
tonomous, artistic quality, but as it were paradoxically they are 
valid in different contexts. And of course once again with this 
whole range of connotations that, at least in our cultural-histo-
rical context, they continue to bear and that they can’t in fact 
really abandon: the artist treats them like the building blocks of 
her igloo, in order to confront them with the primary oral cultu-
re of the Inuit as she had the chance to come to know in their 
company. Breathe in, Breathe out – this is certainly (like others) 
a contextually multi-layered installation, in this case created 
from many balloons of different colours. Again it is a question of 
great, playful irony: the balloons have texts that “appeal” to us 
in English and Czech – “Ready”, “Steady!”, “Go!”. At the begin-
ning they are blown up and then slowly, as the air inside seeps 
out, they become more and more wrinkled until the words can 
no longer be identifed! And perhaps this is an ironic reflection 
on human activities in general? When it so clearly recalls one of 
the basic activities essential for our existence, for the mainte-
nance of our being?

A book object with a characteristic title – Eyes that See Nothing 
– typifies, I think, the artist’s vision of this world we live. It takes 
the form of two pages of an open book. On the left is a comple-
tely perforated poem, now permanently unidentifiable, on the 
right a human figure, originally an illustration, now semantically 
reassessed in this changed situation – and an image of an indivi-
dual human being certainly represents mankind in general…

nebo zda i ty deformované, rozostřené a proměněné vizuální a 
textové informace ještě mají nějakou důležitost právě proto, že 
nás samotné odkazují k základům, k východiskům, ke kořenům, 
jež byly v několika posledních staletích základem naší kultury, 
nebo jsou již definitivně převrstveny informacemi deformova-
nými, neidentifikovatelnými? V tom nám asi Alena Foustková 
dává stále ještě určitou naději, když je schopna tato deformova-
ná poselství přehodnotit jako novou estetickou a komunikační 
kvalitu… Ale možná je to již poslední varování – a většina lidí jim 
stále podléhá, stále se nechává obloudit všemi těmi falešnými 
sděleními, zprávami, informacemi, které mají prakticky ve všech 
masovějších médiích? Možná taková individuální, osobní, au-
torská komunikace s námi nás ještě může vymanit z toho všeho 
ohlušujícího kolem nás? Uvidíme...

Jiří Valoch

So Alena Foustková’s creative work is a kind of diagnosis of the 
type of communication that is now considered normal in our 
civilization, but unlike some artists from the younger generation 
she does not choose the path of imparting this – let us say – 
negative state of affairs directly. Perhaps it is precisely thanks to 
her knowledge of praxis in a society that has still preserved the 
primary means of communication, and of course at the same 
time thanks to the fact that she herself in her own praxis has 
become convinced of the deforming form or role of information 
as it is presented “in our civilization”, that she has developed to 
the point of reassessing work with texts and images in their de-
formed form as a new message that she can still continue verify 
at least for us and for herself! We don’t know whether all is lost 
or whether even this deformed, fuzzy and changed visual and 
textual information still retains some importance precisely be-
cause it points us in the direction of the foundations, the points 
of origin, the roots that for the last few centuries have served as 
the groundwork of our culture, or whether they have become 
overgrown once and for all with information that is deformed, 
unidentifiable. In this, Alena Foustková perhaps still offers us a 
certain hope, when she is capable of reassessing these defor-
med messages as having a new esthetic and communicative 
value… But perhaps this is the last warning – while the majority 
of people continue to be taken in, continue to allow themselves 
to be duped by all the false messages, news and information 
presented in practically all the mass media? Perhaps such indivi-
dual, personal, creative communication with us can still liberate 
us from the din that surrounds us? We shall see…

Jiří Valoch



Z cyklu: Média 
From a cycle: Media

Meditace, 2009, 29.5 x 41.5 cm, papír akryl, tužka 
Meditation, 2009, 29.5 x 41.5 cm, paper, acrylic, pencil

Meziprostor, 2009, 32 x 46 cm, koláž
Interspace, 2009, 32 x 46 cm, collage

Podprahová inzerce, 2009, 24.5 x 44.5 cm, noviny, korektor
Subliminal advertising, 2009, 24.5 x 44.5 cm, newspaper, corrector



Z cyklu Meditace: 
From a cycle Meditation 

 
Písmena, 2008, 50 x 70 cm, papír, transparentní papír, koláž, tuš 

Letters, 2008, 50 x 70 cm, paper, transparent paper, collage, black ink

Bílá, 2008, 50 x 70 cm, koláž
White, 2008, 50 x 70 cm, collage

Bílá na černé, 2008, 50 x 70 cm, papír, akryl, pastel, tužka
White on black, 2008, 50 x 70 cm, paper, acrylic, pastel, pencil



Z cyklu: Mediální ikony
From a cycle: Media Icons
 
Redukce, 2009, 120 x 140 cm, plátno, olej
Reduction, 2009, 120 x 140 cm, canvas, oil

Z cyklu: Mediální ikony
From a cycle: Media Icons

Pořád stejný vzor, 2009, 120 x 140 cm, plátno, olej 
Always the same pattern, 2009, 120 x 140 cm, canvas, oil



Z cyklu: Texty
From a cycle: Texts

SOS 2, 2009, 140 x 120 cm, plátno, olej 
SOS 2, 2009, 140 x 120 cm, canvas, oil

Z cyklu: Texty
From a cycle: Texts

Portrét stránky / detail / Titulek  3
2009, 45 x 45 cm, plátno, olej 
Portrait of a page / detail / Title 3  
2009, 45 x 45 cm, canvas, oil

Z cyklu: Texty
From a cycle: Texts

Portrét stránky, 2009, 135 x 195 cm, oktet, plátno, olej 
Portrait of a page, 2009, 135 x 195 cm, octet, canvas, oil



Z cyklu: Texty
From a cycle: Texts

Titulek, 2009, 35 x 105,5 cm, plátno, akryl 
Title, 2009, 35 x 105,5 cm, canvas, acrylic

Do bloku, 2009, 35 x 105,5 cm, plátno, akryl 
Justified, 2009, 35 x 105,5 cm, canvas, acrylic

Protější strana: 
Opposite page:

Nádech / Výdech, 2010, 90 x 120 cm, sololit, 
balónky
Breathe in / Breathe out, 2010, 90 x 120 cm, 
plywood, baloons



Z cyklu: Texty
From a cycle: Texts

„1989“, 2009, 120 x 140 cm, plátno, olej
„1989“, 2009, 120 x 140 cm, canvas, oil

Instalace
Installation

Knihy, 2009, 50 x 70 cm, knihy, překližka, noviny a video
Books, 2009, 50 x 70 cm, books, plywood, newspaper and video

Objekt
Object

„Oči, které nic nevidí“, 2010, 33,5 x 22,5 cm, kniha, 
„Eyes that see nothing“, 2010, 33,5 x 22,5 cm, book
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Instalace / Objekt
Installation / Object

Iglú, 2010,  průměr 200 cm, výška 180 cm 
polystyrén, noviny 
Uvnitř audio nahrávka inuitského příběhu od  
kanadského spisovatele Michaela Kusugaka:
„Počátek kiviuckých legend“ z knihy  
„The Curse of the Shaman“ 
Překlad: Jiří Hrubý
Igloo, 2009, diameter 200 cm, height 180 cm
polystyrene, newspaper
Inside an audio recording of an Inuit story by 
a Canadian writer Michael Kusugak:
„The beginning of the Kiviuq legends“ from the book 
„The Curse of the Shaman“
Translation: Jiří Hrubý

  c  MICHAEL KUSUGAK 
Reprinted by permission of  
Transatlantic Literary Agency Inc.

Součástí výstavy přednáška na téma:
Intergace inuitské kultury do moderní společnosti
Promluví: Prof. Don Sparling
Komunikační prostor, Školská 28, Praha 1
24. 3. 2010

An integral part of the exhibition is a lecture:
„Integration of Inuit culture to a modern society“
Speaker: Prof. Don Sparling
Communication space, Školská 28, Praha 1
March 24, 2010


