
Pavla Francová, MS (*1972), v dìtství témìø a od 15 let úplnì nevidomá, v souèasné dobì bez stálého zamìstnání. 
Absolvovala bakaláøské studium na Filozofické fakultì UK, tlumoènictví a pøekladatelství (angliètina), a magisterské studium na West Chester University of Pennsylvania (USA), poradenství a psychoterapie. 
Pracovala jako odborná asistentka Institutu základní rehabilitace zrakovì postižených pøi UK, lektorka poèítaèové laboratoøe pro zrakovì postižené pøi MFF UK –  Carolina a jako odborný garant 
Poradny pro otázky samostatného života nevidomých a lektorka výcviku dobrovolníkù pro program osobní asistence pro nevidomé ve sdružení Okamžik. Byla iniciátorkou a spolupracovnicí 
projektu vytváøení studijních podmínek pro zrakovì postižené studenty na UK. Pùsobila jako dobrovolná spolupracovnice Prázdninové školy Lipnice. Doplòkovì vyuèuje angliètinu. 
Jako èlenka státní reprezentace startovala na evropských a svìtových šampionátech v plavání, atletickém bìhu a bìhu na lyžích. Získala medaile na zimních i letních paralympijských hrách 1992 a je 
držitelkou dosud platného svìtového rekordu v bìhu na 3000 metrù kategorie nevidomých žen.  Už nìkolik let se ve volném èase intenzivnì vìnuje hmatovému barevnému kreslení. 

 
Hmatové kresby
Jiøí Hùla

„Chci být básníkem a pracuji na tom, abych se stal vidoucím: tomu Vy neporozumíte a asi bych Vám to ani neumìl vysvìtlit. Jde o to, dojít k neznámému rozrušováním všech smyslù. Je to pøíšerné utrpení, 
ale je tøeba být silný, být rozený básník, a já v sobì básníka rozpoznal.“ Arthur Rimbaud, 13. kvìtna 1871, v dopise Georgesu Izambardovi, Pavla Francová v dìtství hodnì malovala. V patnácti oslepla. 
A pøed deseti lety zaèala znovu kreslit a malovat. Její kresby pùsobí prostì a sebejistì, podobnì jako zlidovìlé obrázky Josefa Lady, Josefa Èapka nebo Zdenka Seydla. Èáry vždy spojují dva vzdálené body, 
mají jasný zaèátek a jasný konec, dìlí plochu papíru na logické èásti, na možná pole budoucích barevností. A protože nevidí, prorývá linky a køivky do papíru propisovací tužkou. Když papír obrátí, tak pro nás 
dobøe viditelnou kresbu sice skryje, ale vystouplé útvary jsou pro ni èitelnìjší, než rýhy. Vznik kresby totiž ovìøuje hmatem. Hmat urèuje sílu, hustotu i nasazení èar, velikost detailu, stylizaci lidí, zvíøat, 
rostlin, stromù, krajin, abstraktních kompozic.
Hmat je ale pomìrnì hrubý a navíc místnì omezený smysl, nedává spolehlivou zprávu o širším okolí, a už vùbec ne o obrazovém celku. Pøedstava prostoru zprostøedkovaná hmatem je výsledkem rozumové 
èinnosti, vzniká až postupným vyhodnocováním a pøiøazováním dílèích podnìtù. Zní to nepochopitelnì, ale Pavla Francová vidí rodící se kresby a malby ve své mysli. Ta je totiž na zaèátku prázdná stejnì jako 
èistý arch papíru, a každou nakreslenou èarou a položenou barvou se postupnì zaplòuje. Linku nakreslenou na papíøe, sice Pavla Francová nikdy neuvidí, ale stejná linie se okamžitì a pro ni viditelnì zjeví 
i na její soukromé obrazovce. Soubìžnì tak vlastnì vznikají dvì díla  viditelná kresba èi malba, a její virtuální kopie uložená v malíøèinì pamìti. Kromì této výjimeèné vlastnosti má Pavla Francová ještì další 
neobyèejnou schopnost – barevné vidìní. Všechno, co si my vidící pøedáváme prostøednictvím písma, èíslic a symbolù se v jejím vnitøním ústrojenství samoèinnì pøekládá do barevných obrazù. Samohlásky, 
telefonní èísla, jména a pøíjmení, dny v týdnu, mìsíce, dokonce i anglická slovíèka. – A všechny ty vnitøní obrazy jsou pro ni tak jasné a skuteèné, že je dokáže zhmotnit jako barevné kompozice. Díky 
nevidomé Pavle Francové tak mùžeme vidìt i to, co bychom jinak nikdy neuvidìli. 

Tøi otázky pro Pavlu Francovou:

Vystavujete v Brnì poprvé, máte k tomuto mìstu nìjaký vztah? 

Ano, vystavuji zde poprvé. V Brnì mám pár dobrých pøátel, takže rozhodnì mám dùvod se tu obèas zastavit. Také se mi Brno asociuje právì s vaším støediskem Teiresiás, které mezi obdobnými støedisky na 
vysokých školách v ÈR vyniká a které je zejména ve vztahu k nevidomým naprosto unikátním zjevem. 

Co v tìchto dnech zamìstnává vaši mysl kromì malování?

Už nìkolik mìsícù mne zamìstnává moje nezamìstnanost, totiž že se mi nedaøí najít vhodnou práci. Zažívám realitu èeského pracovního trhu, kdy pøi zmínce o tom, že nevidím, konèí jakékoli další 
vyjednávání se zamìstnavatelem. Jestli ta situace nepotrvá pøíliš dlouho, beru to jako velice cennou zkušenost. Možná o ní jednou nìco napíšu nebo namaluju…

Jak vypadá ve vašem barevném vidìní Teiresiás?

Základní barvou je temná lesní zeleò a je to barva pomìrnì hustá a mírnì fosforeskující. Jsou v ní pøitom obsaženy malé naèervenalé a oranžové útvary, takové svìtlušky. Smìrem doprava – nebo chcete-li 
dopøedu – se zeleò mírnì projasòuje do svítivé žluti. Je to docela lákavý výjev…
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