
Soňa KRUPIČKOVÁ 

Výstava: Ve jménu PŘÍRODY – In the name of NATURE 

 

Srdečně Vás vítám na mé výstavě v těchto 

krásných prostorách. 

Již delší dobu jsem si chtěla vytvořit výstavu 

s rostlinnou tématikou. Kdo mě zná osobně 

anebo mě alespoň sleduje na mých stránkách, 

na sociálních sítích, tak ví, jak silné pouto mám 

k přírodě. Je to má celoživotní vážná známost – 

ruku v ruce s malováním, kreslením a jinou další 

kreativní činností. Doufám, že se Vám má 

tvorba bude líbit a přinese Vám do života něco 

pěkného.  Minimálně dobrou náladu a chuť do 

života. Veškeré obrazy, které tvořím, jsou 

malovány za tím účelem, aby 

člověka/pozorovatele/majitele obrazu – 

podporovaly, aby se cítil lépe, aby ho svými 

barvami a kompozicí vyvedly ze smutku, 

letargie a lhostejnosti. Nemáme jednoduché 

období v životě, ale mohlo by být hůř. 

Poselstvím mých obrazů je zaměření se na to pozitivní, jelikož každá pozitivní myšlenka, 

vibrace, může přinést do našeho života něco dobrého a nastartovat nás k příjemným 

změnám.  

 

Příběhy k obrazům – zatím ve zkratce, brzy doplním obsáhlejší text: 

1. Duch lesa – 150x100 cm -  každý les jej má. Když do něj vejdeme, můžeme cítit jeho 

přítomnost. Čím větší a mohutnější stromy jsou, tím je silnější. Čím užší mají stromy 

kmeny a větve, tím je slabší. Můžeme ho vnímat všude v lese, v každém centimetru 

jeho plochy, cítit ho, když se zhluboka nadechneme... vstřebávat tu vůni a svěžest. 

Zvlášť po ránu či po dešti... Jak moc cítím krásu a intenzitu toho všeho, o to více jsem 

si vědoma a vidím to velice často, že stromů ubývá, sází se monokultury, půda a 

krajina celkově vysychá. Chci si udržet pozitivní přístup, protože pokud jej mít 

nebudeme a k tomu naději v lepší zítřky a v tolik potřebnou změnu, Bůh nám 

pomáhej... Ať se nestane to, že za 5, 10, 20 let a více budeme vzpomínat na tuto dobu 

a říkat si, že tehdy bylo ještě krásně... Sázejme tedy stromy všude, kde je to možné, 

pěstujme co nejvíce rostlin, pusťme do svých domovů a zahrad co nejvíce života, v 



tom je budoucnost nás všech. A Duch lesa v mém podání na to bude vždy dohlížet a 

ani jednou nemrkne...  

        

 

2. I na včelkách samotářkách záleží – 100x150 cm, obraz je namalovaný jako volné 

pokračování obrazu, který jsem malovala před rokem. Nesl jméno – Na včelách záleží. 

Oba dva obrazy byly namalovány kvůli současné kritické situaci se hmyzem. Neustále 

propírané téma o tom, jak chybí nejen tak důležití opylovači, ale i další druhy hmyzu. 

Tímto obrazem chci upozornit na to, že nejen včela medonosná a čmelák jsou 

opylovači. Je dosti pravděpodobné, že si do budoucna udělám ještě další obrazy 

s touto tématikou. Včela medonosná nezvládá létat, když je chladněji, ale čmelákům 

ani včelkám samotářkám to tolik nevadí a neúnavně létají z kvítku na kvítek a tím 

obrovsky přírodě pomáhají. Hýčkejme si proto své „hmyzáky“. Jsou velmi důležití. 

Nejen pro květiny, ale také pro nás.  
 

 
 

3. Sekvoje – sekvojovec obrovský – snad největší strom planety, který může dosahovat 

až 80 m na výšku. Je to něco, co bych opravdu z celého srdce velice ráda viděla a živo. 

Tak věřím, že se mi to splní a pak si možná udělám celou sekvojovou sérii. Stromy 

celkově jsou pro mě velice fascinující. V plánu je i „celostromová“ výstava v budoucnu 

nejspíš v Praze.  Obraz je namalován na formátu 100x150 cm.  
 



 
 

4. Lonicera č. II – Této krásné popínavé rostlině jsem se již v minulosti vícekrát 

věnovala. Tento obraz má formát 80x80 cm. Na zahradě mám asi 5 rostlin v různých 

barevných provedeních. Je to úžasná rostlina lákající denní i noční motýly. Nejvíce se 

rozvoní až v podvečer a její vůně je přímo omamná.  
 

 
 

5. Mučenka – Passiflora – 80x80 cm, Mučenku jsme mívali na základní škole v místnosti, 

kde většinou probíhala výuka výtvarné výchovy. Je to jedna z fascinujících rostlin (ale 

která květina/rostlina mě nefascinuje, že?) Mívá různé tvary a také barvy. Na původní 

předloze měla mučenka směrem od středu ven jemné světlé vlásky, nejdříve jsem je 

tam namalovala, ale později jsem je přemalovala.  Cítila jsem totiž,  že jí bude lépe 

bez nich.  

 

 



 

6. Jiřina – 80x80 cm, na tuto květinu mám krásné vzpomínky. Dědeček s babičkou je 

mívali na zahradě společně s mnoha dalšími. Ale jiřiny, ty se mi obzvláště líbily. 

Některé mají velké, jiné zase menší květy, různé druhy okvětních plátků a velká 

barevná rozmanitost.  

              

 

7. Dračí květina – 80x80 cm, vymyslela jsem si květinu. Jsem v čínském horoskopu Drak. 

A v době, kdy byl aktuálně velmi populární seriál Hra o trůny, tak jsem si xkrát 

vyslechla, že jsem jako dračí princezna  Tak proč si pro sebe nenamalovat květinu?  
 

 
 

 

8. Podzimní linie – 80x120 cm, akryl na 3D plátně, obraz inspirovaný podzimem, který 

jsem malovala již dříve. Má výraznou barevnost a na obraze je převaha různých 

teplých odstínů, většinou os žluté, přes oranžovou až do vínové.  
 

 
 

 



9. Levandulové pohlazení – 50x100 cm, fialovo růžové odstíny, na zahradě mám docela 

dost sazenic levandule, ale kolik je hodně? Abych nakrmila všechny, kdo se na ni 

přijde/přiletí podívat, potřebovala bych mnohem větší lán. Je to jedna z mých velmi 

oblíbených rostlin.  

 

 
 

10. Květ ibišku – 50x100 cm – červené odstíny. Klasický anebo bahenní, oba jsou krásné, 

mívají různá zabarvení, ale pro tento obraz jsem vybrala zejména odstíny do červena. 

Jelikož se jedná o zcela abstraktní obraz, může ve Vás vyvolávat pocity, že v něm 

vidíte třeba něco jiného, než s čím byl namalován. Ale to nevadí. V tom je krása 

abstrakce, můžete si sami zvolit, co pro Vás představuje. U této série 3 obrazů jsem 

nedoplňovala dopředu do pravého dolního rohu signaturu, jelikož jsem si nebyla jistá, 

jakým směrem si je bude chtít budoucí majitel pověsit, takže fantazii se meze 

nekladou.  

 

11. Vůně lesa – 50x100 cm, zeleno modré odstíny. Miluji jeho vůni  a obecně mám raději 

smíšené a listnaté stromy. Jsou živější a podle mě i udržitelnější, oproti jehličnatým. 

Když se n obraz podíváte, měli byste cítit vůni spadaného listí a čerstvost lesního 

vzduchu.  

 

12. Lesní slavnost – inspirací mi byla moje zástěra, kterou používám při malování. Sice 

obraz nakonec dopadl trošku jinak, než bylo původně v plánu, i tak jsem si proces 

jeho vytváření užila.  

 

 



 

Celá výstava byla vytvořena proto, abychom  se o něco blíže posunuli směrem k přírodě a 

rostlinám. A díky tomu i blíže k sobě samým. Vítám Vás tedy ještě jednou na mé výstavě a 

přeji Vám z celého srdce, ať je Vám po zhlédnutí mých obrazů lépe na duši. 

 

 

Bc. Soňa Krupičková  

724 658 821 

Jenniferm@centrum.cz 

FB: Soňa Art&Craft 

Instagram: sonamilackova 

Instagram: sonastyle_photo 

 

                                                                                             

                                                                                                          

mailto:Jenniferm@centrum.cz

