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POMOZTE HYDŘE VYPUDIT 
VŠECHNU JEJÍ MLHUKAROLÍNA 

ROSSÍ
„Nehledám nekonečno, hledám hloubku,“ říká o svých obrazech a akvarelech 
Karolína Rossí (*1983), absolventka ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii na pražské 
AVU (2012). Pro galerii Dole připravila sérii abstraktně/surreálných obrazových 
kompozic tvořených z potemněle a zároveň ne striktně monochromně 
akrylových ploch, které následným naléváním naředěné barvy a jejím 
opětovným lokálním odsáváním mění v organické imaginativní matnice, z nichž 
a v nichž na povrch vystupují snad stíny, snad tušení, snad reminiscence na 
reálné tvary, snad jen pouhé skvrny. Vlepované akvarelové koláže pak jako 
jakési ambivalentní vševidoucí doširoka otevřené oči dávají možnost zahlédnout 
a vytušit hloubku a vyjasnění tam, kde doposud zůstávaly skryty. Kam a na co 
se to vlastně díváme? Je to nekonečný vesmír s izolovanými oblastmi světel 
galaxií a hvězd? Nebo je to pohled pod povrch kamsi do geologických hloubek, 
v nichž se rodí opalizující drahokamy? Jde o makrosvět, nebo jsme svědky těch 
nejskrytějších a nejmarginálnějších mikro událostí? Anebo se díváme někam 
jinam a tušíme jinou hloubku? A co naše myšlení?

To, co se na těchto plátnech odehrává, je snaha zachytit a postihnout hmotně 
či vizuálně to, co ani hmotu, ani tvar nemá, a přesto se to do našeho světa 
přepisuje a otiskuje zásadním způsobem – informace, myšlenky, odpovědi, ale 
i role a vzorce chování, které ovlivňují nás a my jimi ovlivňujeme své okolí. Často 
se vrství a mísí a zahalují své kořeny a svá východiska. Čím víc jsou nepřiznány 
a skryty, tím výrazněji nás ovlivňují. Věříme, že je máme ve své moci, opak je ale 
pravdou. Zbavit se jejich vlivu přitom znamená pojmenovat je, ukázat je – dát jim 
tvar. Karolína Rossí tak ve svých dílech fakticky tematizuje nekončící a stravující 
nárůst tohoto znejasňujícího mísení doprovázeného rozšiřující se neurčitostí. 
Nastoluje otázky týkající se možností a schopností zobrazit a popsat vlivy 
a motivy determinující naše myšlení, jednání, náš život. Bez toho jim stejně jako 
Hydře budou uťaté hlavy bez ustání narůstat stále znovu, aniž bychom to mohli 
jakkoli ovlivnit.

Text: Martin Mikolášek
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