
2011 - 2015 Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

ateliér  Přírodní materiály 

(vedoucí ateliéru: prof. ak. mal. Jaroslav Prášil,

2007 - 2011 Střední škola umělecko průmyslová, Žižkovo náměstí 1, Praha 3

obor  Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru

(vedoucí oboru: Ing. arch. Lubomír Končinský)

STÁŽE

2014   

2013
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Scultura – Prof. Porfidia Alessandra
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(vedoucí ateliéru: Prof. ak. soch. Michal Gabriel, 
odborný asistent: MgA. Tomáš Medek)
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4. 7. 1992

Pustá Kamenice 152,  p. Borová 569 82

 + 420 721 184 369
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odborný asistent: MgA. Robert Vlasák)

PRAXE

2013, 2012    Kurz páce s kamenem v Hořicích  (pod vedením doc. ak. soch. Pavel Mizera)

2010 MeetFactory, o. p. s., Ke Sklárně 3213/15, Praha 5  (3.týdenní praxe)

STORY DESIGN, a.s., Moravská 949, Litomyšl2009, 2008

VZDĚLÁNÍ

2015 - 2018 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

ateliér  Sochařství 

(vedoucí ateliéru: MgA. Dominik Lang, Mgr. Edith Jeřábková

odborný asistent: MgA. Jan Haubelt)
+ získané osvědčení z Pedagogického minima 

2016   Edinburgh College of Art, Univerzity of Edinburgh, UK

Sculpture – Kenny Hunter, Gordon Munro

2018  Základní umělecká škola v Litoměřicích, Výtvarný obor (pod vedením Jany Veselé)

 www.works.io/marketa-oplistilova



2014

2013

 Materiály, Městské divadlo v Mostě

Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 Žena, Konkrétní podzim 2013, Tereziánský dvůr, Hradec Králové

2013

2013  Everything digital, SVA Flatiron Gallery, New York, USA

2014  Digital Exchange, Galerie TIC: Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2013  Innovation in Art, prostory firmy Deloitte, Praha 

2013  Výstava studentských návrhů cen pro film. festival Brněnská 16, kino Art, Brno

2013  FUD Factory: prezentace studentů FUD UJEP, MeetFactory, Praha

2012  Galerie U Mloka, skupina Manipul, Festival animovaného filmu-PAF, Jihlava

2012  Univerzita Předlice, Veletržní palác, Praha 

2012  Když se sklízí břízí, výstava ateliéru PM, Galerie Jána Šmoka, Jihlava

2015

2015  Bytová galerie, Ústí nad Labem

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2015 Tvary času, Galerie Bunkr, Most

Předpremiéra, Magistrát v Ústí nad Labem 

2015  Cena EXIT, galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

REALIZACE

2015 Památník obětem výstavby závodu v Litvínově - Záluží

2016 Materiálový experiment, Topičův salon, Praha 

2016

2016

 ZE MĚ, galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

Konkrétní podzim, Galerie AMB, Hradec Králové

2016 Vážená paní, krájená mlha-ateliérová výstava; Photograf galery, Zlín

2016 Návštěva galerie, Industrial Gallery, Ostrava

VÝSTAVY

2017 Vymezení, spolupráce s Veronikou Palmovou, Galerie Evoluční, Praha

2018 Diplomky-sochařství UMPRUM, galerie Hybernská, Praha



markéta   OPLIŠTILOVÁ

( www.works.io/marketa-oplistilova )



Návštěva galerie       

Visit the gallery 

 fólie PE, hadice, plast  350 x 340 x 420 cm (2016)

 foil PE, hose, plastic  350 x 340 x 420 cm (2016)

Ve vytvořeném „novém“ prostoru galerie se zmíněné pozadí stává vědomým činem, vlastním dechem 

vyplňujeme prostor galerie, stáváme se jeho viditelnou součástí, přičemž spoluvytváříme umělecké dílo. 

Vstupujeme do interakce s ostatními návštěvníky, pohybujeme se můžeme se zamyslet nad tím, prostorem, 

co z naší přítomnosti zůstává, , prohlížejícími si umělecké dílo. avšak stále zůstáváme diváky  

Příchozí v galerii zanechává součást sebe samého, součást vlastního základního cyklu - svůj dech, jako 

neviditelnou stopu a výpověď o tom, že zde byl.



bublinková fólie, dřevo  2 kusy: 70 x 70 x 4 cm (2016)

  bubble foil, wood  2 pieces: 70 x 70 x4 cm (2016)

Práskni si... 

             Pop it... 



Hodinová norma       

Hour standard  

 měď, fólie PE   průměr: 100cm, 60cm (2016)

 copper, foil PE   diameter: 100cm, 60cm (2016)

Používám srdeční puls jako metronom, přitom tepu mísu a nafukuji balón. 

Instalace se skládá ze dvou objektů: měděné mísy a plastového nafukovacího balónu. Proces, při němž vznikala 

tato práce je parafrází na “vynikající” výkon a odvádění “skvělých” výsledků v krátkém časovém úseku. Společnost 

zaměřující se na produkci, výkon a výsledky, kde hodnota člověka se odvozuje od jím vykonaného množství práce 

zastává názor, že je nutné neustále produkovat a vytvářet nové věci. Umělá potřeba nepřetržité produkce nových 

předmětů; elektrotechnika vyráběná za účelem pozáruční nefunkčnosti, a to s pomocí součástky tzv. “kurvítka”, jež 

daný mechanismus po zmíněné době poruší; fabriky stanovující pracovní normy, kde každý pohyb je sumarizován 

na minimum, aby se docílilo efektivity a zužitkování veškerého potenciálu (...). Tento zažitý modul fungování se odráží 

i v běžných situacích, kdy se snažíme dělat více věcí najednou a tak účelně vyplnit svůj čas.

Rychlost srdečního tepu, udává rytmus úderů pro vytepání mísy. Výkonem se zvyšuje rychlost celého dění. Současně 

vzniká další produkt, který zužitkovává výdechy při práci, aby se využilo co nejvíce lidského potenciálu. Je to jakási 

představa jedné hodiny podle stanovených norem o odvedené práci.



concrete, iron, lime water, heating cable, pump, timer  221 x 125 x 90 cm (2015) 

 beton, železo, vápenná voda, topný kabel, čerpadlo, časovače  221 x 125 x 90 cm (2015) 

Layering informations  

Vrstvení informací     

Podstata díla se odehrává uvnitř betonového objektu, jehož rozměry vnitřního prostoru jsou odvozeny 

z proporcí lidské postavy. Na stěnách formy probíhá proces vrstvení sedimentu vápenné vody, což povede 

v průběhu zhruba několika let k zanesení objektu .Tento děj nemá přesně definovaný konec.

              

Tato práce je tedy volnou metaforou vývoje jedince v kontextu s přírodními zákonitostmi. 



Památník obětem výstavby závodu v Litvínově-Záluží

Memorial in Litvínov-Záluží

                       Corten plech, nýty  400 x 400 x 40 cm, realizováno (2015)

                       Corten sheet, rivets  00 x 00 x  cm 4 4 40 , realized (2015)



Statues without eyes           

1.   standing figure - gypsum

2.   standing figure  -  clay

3.   sitting figure -  clay

Nevidím co mi vzniká pod rukama. Modelovaným objektem jsem já sama, 

tělo, jenž je stále se mnou. Předávám do této sochy i dogmata o mé postavě. 

Oprošťuji se od vědomé stylizace a nechávám vést intuici.

      3x figura, 3x video záznam, hlína, sádra, židle  různé rozměry (2015)Vymámení   

      3x figura, 3x video record, clay, gypsum, chair  different sizes (2015)Cajolery   



Systém / chyba  

System / mistake

  sádra, kov, dřevo, sklo, video   různé rozměry (2014)

  gypsum, metal, wood, glass, video   different sizes (2014)

Instalace tvořená třemi samostatnými objekty nese společný motiv - systém.

U dvou nainstalovaných objektů se nepopírá původní pohon celého systému - cyrkulace vody. Zatímco elektricky

poháněná interiérová dekorace, podtrhuje současné úmyslně nedokonalé technologie - odkazuji na tzv. „ řízenou 

spoleklivost”, hovorově též „kurvítko”. Součástka, která úmyslně poškodí jakoukoli techniku, pokud možno krátce 

po ukončení záruky, tak aby narušila celý chod stroje.

Sleduje se tak proces pozvolného znehodnocování, který dá paradoxně vzniknout novému významu těchto prací.

Z primitivních sestav prvků se díky tradičnímu materiálu, sádře, stávají svébytné statické plastiky. 



      plast, provaz, hydrogenuhličitan sodný  různé rozměry (2015)

                plastic, cord, sodium bicarbonateprint  different sizes (2015)

Tvary času        

Shapes time  

     Instalace v galerii Bunkr je vytvořena pro daný prostor – protiletadlový kryt. Projekt reaguje na původní 

     funkci prostoru, jeho genia loci, a zároveň jej jemným způsobem přetváří v přirozený „přírodní“ prostor 

     utvářený v čase. Ze stropu úkrytu postupně odkapávají ve slabých proudech kapaliny, které se postupným 

     srážením proměňují. V galerii se samovolně vytvaří nová živoucí forma sílící každým dnem na základě 

     prostorové podmíněnosti tohoto místa a času.



      dřevo, spojovací materiál  300 x 700 x 800 cm (2015)

                wood, fasteners  300 x 700 x 800 cm (2015)

Obloha       

Sky  



      papír, med  500 x 450 cm (2015)  - ve spolupráci s Annou Musilovouve skrytu mysli       

in the depths of the mind       papír, med  500 x 450 cm (2015)  - in cooperation with Anna Musilová



dřevo, tisk  116 x 116 x 1 cm (2013)

         wood, print  116 x 116 x 1 cm (2013)

Záznam        

Record  

Jasan       průměr kmene cca 91cm, Pardubický kraj, obec Pustá Kamenice 62 m.n.m., 1938-2013

Údaje, které stromy zaznamenávají, odkrývají pro společnost jednu z mnoha entit. 

V letokruzích zůstávají uchovány záznamy o klimatu, prostředí a procesech. které 

se v jeho blízkost odehrály. „Kus” dřeva, tak nabývá větší hodnoty jako historický 

materiál - zdorj informací.  

Vepsáním textu do daného letokruhu je zviditelněn konkrétní údaj dřeviny. 



 ping-pong balls, iron  183 x 183 x 4 cm (2012)

 

ping-pongové míčky, železo  183 x 183 x 4 cm (2012)

 Czech-Gypsy dictionary 

 

Česko-Romský slovník 

 

ČESKO - ROMSKÝ slovník, znázorňuje propojení převládajícího a menšinového jazyka. Chaosem písmen reaguji 

na společnost v části města Ústí nad Labem – Předlice. Obecně je však toto téma společné téměř pro všechny města. 

Velká expanze kulturním mísením podbízí k přejímání slov, promíchání jazyků a utvářením nových zvyků. Jeden jazyk 

převážně dominuje nad druhým, v tomto případě čeština. Rozeznatelnost jazyka v objektu definuje ztučnění písma.  

Natočením balónku v řadě o stejné tloušťce písmen odkryjete slovo, které se Vám z druhé strany odhalí přeložené. 

Čtením písmen v křížovém směru nalézáte i nová cizojazyčná slova. Je to hra. Hra s písmeny, jenž má nepřeberné 

množství vyústění.



AB plastic, 3D print  40 x 40 x 40 cm (2013) 

 AB plast, 3D tisk  40 x 40 x 40 cm (2013) 

Anthill  

Mraveniště     
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