
Hana Chmelíková portfolio



Óm, litografie, 20x30cm, 2017



ONA, sítotisk, 17x25cm, 2017



Vně, monotyp/malba, 20x30cm, 2018



Polibek, monotyp, 100x100cm, 2018



Odpověď dceři, sítotisk, 50x70cm,

2018



Ať žije růžová!, autorská kniha, 2017 



Ať žije růžová!, autorská kniha, 2017 



Ať žije růžová!, autorská kniha, 2017 



Superwoman, sítotisk, 50x70cm, 2018



Manifesto 24/7 (ZIN), 2018



Manifesto 24/7 (ZIN), 2018



Cizopasníci, instalace, 

Kampus Hybernská, Praha, 2018



She was an artist but she never knew, hra o pěti dějstvích, 

Šalounova vila, Praha



She was an artist but she never knew, 

performance/reading, 2018



Love aside Nr.1/Lessons, ZIN,  2019



Maturity.

Parenting revolution.

Children as a tool.

Observation.

Bad girl shows.

Doing without credit.

Relationship testing.

Rules.

Rituals.

Mother myth. „Its“ image.

Repetition.

Be naive. Dream big.

SHE

maturity

bad girl shows

observation

be naive

doing w/o credit

Love aside Nr.1/Lessons, ZIN,  2019



strašidla

svět

Bůh

pohádky

Něco jako lekce, performativní přednáška, 

|Petrohradská kolektiv, Praha, 2019



Něco jako lekce, performativní přednáška, 

|Petrohradská kolektiv, Praha, 2019



obě řešíme imanentní způsoby bytí v tomto světě
jsem pro tebe tím, co vidíš? pouhým okem?
neboj se být postradatelná
pamatuj si, že o květině prohlašujeme, že kvete, bez ohledu na to, 
zda kvete z poloviny, ze tří čtvrtin, nebo úplně
nedá se vidět, používat ani sníst
nemůžu si vybavit smysl záporných čísel. jsou něco jako záporný 
hrdina?
mohla bych se prát častěji. měla bych se prát častěji. čeho se člověk 
bojí, může hojit
můžeš mi přinést štěstí?
prostě se k ostatním nehodí
přicházely komplikované zprávy o tom, co a jak má být
a nějaká střední cesta? takové věci neexistují
paměť je uložena v obrazech a pocitech v samotných buňkách
když jsem s někým dýl, mám tendenci se do něj zamilovat
nejhorší je se ani nepokusit
fenomén soutoku. někde o tom psali. že by to bylo ono?
když budeš potřebovat pomoc, zeptej se této panenky
ty oči skutečně braly do sebe to, co spatřily
mám víru i obavu v působení podobného na podobné.
sněhulák taje zevnitř. roztát uvnitř. pokusit se

Buňka, cela, komůrka a článek - hranice mé řeči jsou hranicemi 

mého světa, performance, Sklad M1, AVU, 2020



opakovaně kreslit stále stejný motiv
nekreslit jinak, než že kreslíš rukou druhého
chvíli kreslím já, chvíli ty
nemluvit

Vztah, který se nedá vystavit, projekt o spolubytí, výzkum 

postavený na 505 minutách společné kresby, 2019/2020



Bílé místo, instalace, Sklad M1, AVU, 

2020



Bílé místo, instalace, Sklad M1, AVU, 

2020



Jasně, že existují bílá místa.
Existuje dokonce tenké bílé místo mezi 
Našla jsem bílé místo v tom, co jsem ti 
čemu jsem ti dovolila uvěřit.
Nikde jinde není jednodušší chybovat v 
míst, která nás obklopují.
Lidské bytosti nemohou žít na bílých mí
– pokud ovšem nevstoupí do jejich duší.

Bílé místo, instalace, Sklad M1, AVU, 

2020



Love aside Nr.3/Oddanost, ZIN,  2020



Love aside

Nr.3/Oddanost, ZIN,  

2020



Love aside

Nr.3/Oddanost, ZIN  

2020



Hana Chmelíková

2020 – Stáž u hostujícího pedagoga (Paulina Olowska), Šalounova 

vila, Praha

2020 – Stáž v atelieru Nová média II (Kateřina Olivová a Darina 

Alster)

2018 - Stáž u hostujícího pedagoga (Muda Matthis a Sus Zwick), 

Šalounova vila, Praha

2015 - nyní - Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér prof. 

Vladimíra Kokolii)

Samostatné výstavy

2020 – Bílé místo, Sklad M1, AVU, Praha

2019 – Vztah, který se nedá vystavit, (společný projekt s M.Grimmichem), 

Přehlídka umění Pokoje, Desfourský palác, Praha

2019 - Jakoby lekce /Performativní přednáška o skladebnosti 

dětství. Magic Carpets Vol.2, Jedna Dva Tři Gallery, Praha

2019 - Půjde to na dračku. Nic než holčičí rozebírání věcí. Magic Carpets

Vol.2, Jedna Dva Tři Gallery, Praha

Skupinové výstavy

2018 - Poznámka k přístupnosti č. 1 (Setkání u plotny), společná výstava 

s Radkou Bodzevic Doubravovou, Galerie AVU, Praha

2018 - Umění je jen jedno!! Souřadnice, Kampus Hybernská, Praha

2018 - Childhood and Other Crimes, Šalounova vila, Praha

2017 - Projít sítem, Kino Varšava, Liberec

2017 - Zdrojáky, Národní galerie, Praha

2017 - Hlavy vzhůru, Holešovická šachta, Praha

2016 - Blackbox, Galerie AVU, Praha

2016 - Umění je jen jedno, DUP 36, Praha

2015 - Identity, Přehlídka umění Pokoje, Praha



I am questioning the relationship between mother and her daughter. Who is changing whom?

In my work, I try to discover and adapt to the universal and instinctive mechanisms in children approach to life. And I fail. Being conscious of

this constant failure I try to be fair at least. I am happy to see something what resembles life

Starting with images both life and photoshoot, I try to capture the iniciation point. Usually, I cannot see it directly, it emerges in the process. 

That is the principal of my prints. There is a certain dose of magic and the uncontrollable force which helps me reveal the unconscious. I deal

with surprise and naivity. The analysis comes later.

Apart from this classical imagery I am working with texts – by putting together diverse inputs (tales, family dialogues, innner talks, extracts

from journals, poetry, philosophy and fiction) I try to verbalize a non-verbal components of education. The „lessons“ I am recording should be

part of this exploration.

I also play with the material the children produce - different pictures, collages, the objects but also home installations. And I pick up the

gauntlet and react by a „contro-version“. I write a response, print it over, re-use the image to complete the message.

I am also into the moments that cannot be repeated any more. One photograph a day. One drawing a day. One sentence a day. You have to 

decide. Unless it is gone. The attentiveness is being trained and challenged.

There is a certain hopelessness in my doings.

Artist statement


