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Kristýna Pilecká, nar. 14. 8. 1979 v Příbrami. Vystudovala VOŠ 
pedagogickou v Litomyšli, kde se začala výtvarnému umění 
věnovat naplno. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu v 
Plzni, Evangelickou teologickou fakultu v Praze, kde obhájila 
svou dizertační práci na téma „Světový étos a Bahá’u’lláhův 
světový řád (srovnání dvou životních modelů)“ a získala dok-
torský titul. Žije a pracuje v Praze. Zajímají ji možnosti dialogu 
kultur a náboženství. Ve výtvarné oblasti se věnuje kresbě, 
malbě, ilustraci a kolážím.
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V autorčině díle se prolíná spojení obrazu s tex-
tem. Text jí zajímá nejenom jako zdroj sdělení, ale i 
jako vizuální artefakt, který má svou vlastní estetiku. 
Řada grafických listů má ilustrační charakter. Inspi-
raci autorka čerpá nejenom z literatury, ale i z hud-
by a z pozorování života vůbec. Obrazy vnímá jako 
neukončené výpovědi, ke kterým se může znovu s 
odstupem vrátit a znovu něco „doříct“, respektive 
domalovat, dokreslit, dodělat…

01
chrám  
(litografie)



02
čas  
(kresba)



03
nahoru  
(kombinovaná 
technika, koláž)



04
sbíhání  
(suchá jehla)



05
ilustrace  
(kresba na  
vlizelínu)



06
modlení  
(koláž)



07
bez názvu  
(olej na papíře)



0708
vrstvení   
(malba + kres-
ba na papíře)



09
bez názvu 
(koláž)



10
setkání  
(suchá jehla)



11
bez názvu  
(linoryt)



12
spící  
(olej na  
sololitu)



13
kočky  
(malba +  
kresba)



14
z cyklu 
dětství  
(koláž)



15
Uvnitř
(olej na plátně)



16
Reciprocity 2  
(kombinovaná  
technika na kartonu)



Kolektivní výstavy
1999: Kulturní dům Dobříš
2001: Kulturní dům Dobříš
2005: Universitní galerie Plzeň
2005: Passau, Německo
2007: Kulturní dům Dobříš
2015: Zbraslav

Samostatné výstavy
2005: Galerie Apokryf ETF Praha
2005: Kavárna Velbloud Dobříš
2006: Radnice Plzeň
2007: Evangelický kostel Soběhrdy, okr. 
Benešov
2007: Čajovna Školská Praha
Květen 2009, výtvarné řešení stánku u 
příležitosti Kirchentagu v Brémách
2010 - Galerie Barrandov, Praha
2013 - Galerie U stromečku, Zbraslav
2018 - Champagneria, Praha
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Kristýna Pilecká 
kristynapil@seznam.cz
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