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DARK VELVET CAFÉ BAR 

Prodejní výstava 

V posledních dvou letech se věnuji zejména malbě akrylovými barvami na plátno, většinou se 
jedná o větší formáty okolo 100x120 cm a podobně. Celkově je má tvorba charakteristická 
výraznou linií a barevností. Dříve jsem se věnovala spíše kresbě a na mé malbě je to často i 
vidět.  
Maluji proto, abych na člověka, který se dívá na mé obrazy, přenesla co nejvíce pozitivní 
energie a dobrou náladu. Aby se pak cítil lépe a přišel na jiné myšlenky.  
Dá se říct, že maluji PODPORUJÍCÍ obrazy. I když někdy používám i černou barvu, tak je 
zkombinovaná tak, aby působila pozitivně. Všude okolo na nás lítají zejména negativní 
informace, pojďme se společně pohledy na tuto výstavu posunout do jiných dimenzí a do 
světů, kde neexistuje bolest, strach a nejistota.


Tvořím, tedy jsem a to celý život.  
 
  

1. Inspirace vesmírem - 120x100 cm, akryl na 3D plátně, lakováno  
 

Tento obraz je výsledkem malování v Pasáži Českého designu v centru Prahy z letošních letních 
prázdnin. Jedná se o motiv – inspiraci, kterou mi jeden z mých fanoušků zaslal den před touto akcí, 
tak jsem toho využila a namalovala jej. Na plátně je vyobrazen střet neutronové hvězdy s černou 
dírou v miliony světelných let vzdálené galaxii. Obraz jsem pak dodělávala i doma. Ideální je zavěsit 
takto na šířku, i když je zde pověšen na výšku. Záleží tedy na Vás a jak Vám to bude vyhovovat.  

 

 

Inspirace vesmírem 



 

2. Červánková obloha – 80x120 cm, akryl na 3D plátně, lakováno 

Obraz patří do série Oblaka, která byla po dobu několika měsíců vystavena ve Velebné 

kavárně – Pasáž Lucerna. Zde je opět vystaveno – výstava a nese název: Ve jménu PŘÍRODY – 

12 obrazů. Jste také srdečně zváni. Celá série oblaka byla namalována proto, abychom se na 

chvíli zastavili, zvedli hlavu vzhůru a koukli nahoru a vychutnali si ten pohled.  

 

Z Velebné kavárny, původní expozice 

 

Napravo – Červánková obloha 

 



3. Pouring – 50x70 cm, pouringová litá malba, lakováno 

U tohoto obrazu jsem se opět vrátila k této technice po delší době. Před samotným 

vytvářením obrazu si často naplánujete, jaký má být konečný výsledek, ale u této techniky je 

to vždy překvapení. Míchají se zde různé barvy a struktury. Výhodou je to, že si u obrazu 

můžete měnit polohu zavěšení. To, jak je zde obraz vystaven, je mé doporučení, ale pak 

doma už je to jen na Vás.  

 

 

Pouring 

 

4. Rozbouřené emoce/energie – 100x100 cm, akryl na 3D plátně, lakováno 

Jak to tak u mě bývá, byl tento obraz reakcí na jednu událost v životě, která velice zamrzela a 

zároveň naštvala. Měla jsem na vybranou, buď se uzavřít a nějakou dobu si tuto situaci 

zpracovávat sama v sobě, litovat se, „pobečet“ si anebo se tomu postavit čelem a raději ty 

vzniklé energie/emoce vzít na jednu hromádku a vymalovat je na plátno. A to jsem udělala. 

Celkově mi v životě funguje to, že čím více jsem pozitivní, tím více toho dobrého mi do života 

přichází. Když je tomu naopak, tak to také funguje, jen to mnohem více bolí. Tak jsem si 

raději vybrala druhou variantu a toto je výsledek. A další poznámka k tomuto obrazu – bylo 

mi po jeho namalování mnohem lépe.  

 

5. Doba zvratů – 80x80 cm, akryl na plátně, lakováno 

Další z obrazů, které jsem malovala v tomto roce, který byl reakcí na vzniklou situaci 

s opakovaným uzavíráním škol, podniků, služeb... Jak napovídá název – Doba zvratů, je to 

obraz o změnách ve společnosti, ale spíše už směřování k těm pozitivním změnám, kdy už 

nebudeme muset být pod zámkem a nevycházet ven daleko od domova a vrátíme se ideálně 



do starých kolejí. Obraz patří do série, kam náleží i obraz: Naděje v světlejší zítřky a Cesta 

vzhůru.  

 

Rozbouřené emoce/energie 

 

 

Doba zvratů 



6. I cesta může být cíl – 80x80 cm, akryl na plátně, lakováno 

Volné pokračování k předchozím dvěma obrazům, barevnost je podobná, zároveň je 

zachován čtvercový rozměr. A opět obraz vypráví příběh o tom, abychom se v životě vždy 

nezaměřovali jen na výsledky, na samotný cíl, ke kterému se chceme přiblížit.  Protože se 

kolikrát může stát to, že budeme bezhlavě utíkat k pomyslnému splnění všech úkolů a přesně 

u nich si uvědomíme, že jsme tu cestu často nevnímali, natož abychom si ji užili. Je to tedy 

obraz o nelpění, o užívání si přítomného okamžiku a také o tom, abychom byli schopni se 

zastavit a zhluboka se nadechnout.  

 

7. Letní atmosféra – 100x100 cm, akryl na 3D plátně, lakováno  

Obraz byl původně namalován na téma vládní nařízení, ale to byla taková divočina, že jsem 

jej nakonec přemalovala ještě trochu jinak a konečný výsledek zde můžete vidět. Jelikož se 

jedná o kombinaci různých odstínů a různých barev, dala jsem tomuto obrazu tento název. 

Evokuje ve mně radost z léta, vůni léta, rozkvetlé louky a vlahou letní noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I cesta může být cíl 

 

 

Letní atmosféra 
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