Jak to vidíme my
Spoleèná výstava Zlaty Zumrové a Boženy Pøikrylové
Galerie Teiresiás, 2. 4. – 15. 5. 2009

Zlata Zumrová (*1951)
pochází z Brna, dìtství strávila na Vysoèinì. Výtvarné
tvorbì se vìnuje od svého dìtství. Jejími uèiteli byli
akademiètí malíøi Robert Hlinìnský, Petr Skácel
a profesor Jiøí Šindler. V prùbìhu své tvùrèí èinnosti se
malíøka postupnì vìnovala figurální i abstraktní malbì,
používala techniky jako olej, tempera, pastel, tuš nebo
fix. Zaèátkem 70. let se vìnovala malbì ikon, poté se
soustøedila na abstraktní malbu (do modra ladìné obrazy
s tématy vesmíru). Pro konec 70. let jsou typické divoké
obrázky malované barevným fixem (charakteristickým
motivem jsou bílé letící postavy). V 80. letech obrátila
autorka svou pozornost k naivnímu umìní (malby
temperou). Od 90. let se vìnuje osobité tvorbì janter a
mandal. Soubìžnì maluje také abstraktní obrazy, pro
nìž si jako výtvarnou techniku zvolila olejový pastel.
Samostatné výstavy
1979 Klub mládeže Køenová – Brno
1983 Klub Horizont – Brno - Lesná
1990 Divadlo bøí Mrštíkù – Brno
1996 Galerie krytového divadla Orfeus – Praha
1997 Galerie bezbariérového divadla Barka – Brno
1999 Synagoga – Rousínov
2001 Èajovna u Mìsíèní koèky – Praha
2001 Galerie 8A Reality – Brno
2001 Galerie NATURA VIVA – Brno
2002 Galerie a kavárna Ve vìži – Mìlník
2003 Restaurant AURA – Brno
2005 Èajovna Kašmír – Pøerov

Spoleèné výstavy
1984 Salon mladých výtvarníkù – Praha
1988 AMO – Šumperk (èestné uznání)
1988 AMO – Bøeclav (èestné uznání)
1996 Benefièní výstava Memento AIDS – Brno
2003 Vesmír v nás, Studio In – Brno
2003 Otevøeno IV, HapAteliér, Knihovna Jiøího Mahena – Brno
2006 HapAteliér, Malá královopolská galerie – Brno

Krajiny, a co je za nimi
Rozhovor se Zlatou Zumrovou

Jaké byly poè? teèn? motivy, které nastartovaly vaði tvorbu?
Mùj dìdeèek, malíø-samouk, si pøivydìlával tím, že maloval kopie starých
mistrù. Byl velmi vzdìlaný, mìl spoustu krásných knih a zajímavých
pøedmìtù. Atmosféra v jejich malém domeèku u rybníka byla nádherná.
Poøád tam bylo co objevovat. Nejradìji jsem mìla ložnici – tam jsem si
hrála s babièèinými šperky. Na zdi nad manželskou postelí visel obraz,
který mì fascinoval a na který jsem èasto hledìla. Byl to Ostrov mrtvých
od Arnolda Böcklina, švýcarského symbolisty. Pøesto, a nebo právì proto,
se dìdeèek s babièkou dožili úctyhodného vìku.
Co pro vás znamená nálepka nebo epiteton tìžce slabozraká? Není to pro vás
trochu pøítìž?
Pøítìží mi není ta nálepka, spíše mé zrakové omezení. Moje „putující
pigmentóza“ neustále putuje a obèas mi pøináší horké chvíle.
Na vašich obrazech mì nejvíc fascinují barvy. Zvláštì ony expresivní
kombinace èervené, žluté a tmavì modré. Vaši tvorbu z poslední doby naopak
zase charakterizuje pozvolný pøechod mezi odstíny jedné nebo dvou
konkrétních barev. Je to tak, že barvu volí téma obrazu nikoli malíø?
Tak bych to neøekla. Nìkterá témata mohu ztvárnit velmi odlišným
zpùsobem a rùznou barevností. Barevnost obrazu spíše souvisí s mým
vnitøním rozpoložením a hudbou, kterou právì poslouchám. Ráda maluji
pøi hudbì a ráda maluji hudbu. Nìkteré obrazy vznikly tak, že jsem u nich
i tanèila.
Jaká technika je vám nejbližší?
Momentálnì olejový pastel. Baví mì vrstvit na sebe rùzné barvy
a následnì je pomocí špachtle odkrývat.
Co potøebujete k tomu, aby vznikl dobrý obraz?
Urèitý vnitøní stav a touhu vyjádøit to, co cítím.

Vy i Božena Pøikrylová jste matkami. Jaké motivy vstoupily do vaší tvorby
s narozením dìtí?
Krajiny s moøem, letící balony, milenci, indiáni, zahrady obydlené
koèkami.
Jaký je váš sen, pokud jde o vaši tvorbu? Je nìjaké téma, které chcete
ztvárnit a které už dlouho krouží ve vaší mysli?
Krajiny, a co je za nimi. Ráda bych vymalovala kruhovou místnost, ale
neøeknu, co by tam bylo. Protože kdybych to øekla, už by mì nebavilo si
s tím nápadem hrát.
Uživí vás vaše práce? Nebo jinak, chtìla byste, aby vás uživila?
Obrazy mì živí jen èásteènì. Pracuji na zkrácený úvazek jako terapeut.
Pøednáším fytoterapii a vedu pohybové aktivity pro zrakovì postižené v
Tyflocentru Brno. Úzce spolupracuji s Pøírodní zahradou u smrku, kam
chodíme cvièit a malovat.
Až potkám v lese pohádkového dìdeèka, daruje mi duhový pastel
a øekne: „Zlato, Zlatíèko, a se i v tomto životì uživíš svými obrazy.“ A
bude to.
Prodáváte svá díla s lehkým srdcem?
Prodávám je do dobrých rukou. Potìší mì, když pøijdu nìkam na
návštìvu a tam se znovu setkám se svým obrazem.
Myslíte si, že dnešní doba pøeje umìní?
Mám pocit, že èlovìk dnes mùže v umìní absolutnì vše. Ale co s tím
pak dál, je jiná vìc. Na podzim jsem shlédla v rámci pøednášky o
poutnictví film o výtvarníku Františku Skálovi, který nás reprezentoval
na bienále souèasného umìní v Benátkách. Šel tam pìšky podle pøibližné
mapy a obèas skonèil nìkde ve dvoøe. Co cestou namaloval a našel, to v
Benátkách také vystavil. Takto vyjádøené umìní mì oslovuje.
Ptala se Karolína Stehlíková

Seznam vystavených dìl
1. Vesmírná køižovatka, olej na plátnì, 41 × 30 cm, 1977
2. Strom života, olej na plátnì, 39 × 31 cm, 1977
3. Bytosti zemì, olej na plátnì, 60 × 60 cm, 1978
4. Sluníèka, barevné tuše, 32 × 23 cm, 1979
5. Na vycházce, tempera, 38 × 29 cm, 1981
6. Vánoce, tempera, 37 × 36 cm, 1982
7. Krajina u Benátek, tempera, 41,5 × 30,5 cm, 1995
8. Moravec, tempera, 63 × 45 cm, 1997
9. Zpìt ke slunci, tempera, 56 × 43 cm, 1998
10. Jantra - Poselství hvìzd, tempera, 45 × 45 cm, 1999
11. Luna v Rybách, tempera, 31,5 × 31,5 cm, 2001
12. Luna v Kozorohu, tempera, 31,5 × 31,5 cm, 2001
13. Luna ve Vodnáøi, tempera, 31,5 × 31,5 cm, 2001
14. Luna ve Štíru, tempera, 31,5 × 31,5 cm, 2002
15. Kraví hora, tempera, 41 × 30 cm, 2005
16. Jantra - Pro Pa¾a, tempera, 35 × 35 cm, 2008
Skici
Archa, barevný fix, 1978
Blázinec, barevný fix, 1978
Stìhování lišek, barevný fix, 1978
Vítr u Kaspického moøe, barevný fix, 1978
V krajinì smrti, barevný fix, 1978
Žluté sopky, barevný fix, 1978
Mièurin I, barevný fix, 1978
Mièurin II, barevný fix, 1978
Ilustrace ke knize Dai Any: Jarare. Pohádka o cestì domù,
suchý pastel, 2007
Indiánské omalovánky, barevné tuše, 1986

Za obrazy
Zlata Zumrová

Vesmírná køižovatka
Je to mùj první obraz malovaný olejem. Malovala jsem jej s velkou chutí
barvami zdìdìnými po dìdeèkovi. Objevovala jsem techniku oleje, barvy
nanášela na plátno pøímo z tuby a pak je špachtlí roztírala, ryla do nich a
nìkterá místa vytírala hadrem namoèeným v terpentýnu. Je tvoøen
nìkolika odstíny modré a zelené. Pøedstavuje energie, které se ve vesmíru
na jednom místì setkají, obohatí se a jdou zpìt.
Bytosti zemì
Zkusila jsem se naladit na struktury, které se ukrývají pod povrchem
Zemì a zachytit je. Obraz je malovaný v hnìdých tónech. Nìkteré
struktury pøipomínají lidské postavy, jiné èásti koøenù nebo kamenù.
Naivní obrázky
Malovala jsem je v dobì, kdy mé dìti byly malé a velmi živé. Aby
nezlobily, èasto jsem je usadila kolem sebe a malovala jim obrázky na
pøání. Indiány, koèky, lodì, zahrady. Z nìkterých náèrtkù pak vznikly
omalovánky nebo obrazy.
Vánoce
Na starobylé posteli s pruhovanými peøinami sedí mladý muž v modrém
trièku. Na klínì má nahou ženu s dlouhými, rezatými vlasy. Oba hledí na
vánoèní stromeèek, postavený na malém stolku. Pod stromkem je mísa s
jablíèky, na koberci dvoje papuèe.
Barevné fixy - omrvinky
Malièké obrázky malované barenými fixy. Velmi dynamické, impulzivní,
živá barevnost, bizardní témata ovlivnìná èetbou knihy Sto rokù samoty.

Napøíklad Stìhování lišek
Temná temnota, skrývající nesèetná tajemství, noèní krajina poskytující
bezpeèí ètrnácti èerveným liškám, které se za noci stìhují na jiné, lepší
místo k žití. Vše z oblohy pozoruje narùžovìlá tváø Luny, která ví, ale
nepoví.
nebo Vítr u Kaspického moøe
Žlutozelená sluncem sežehnutá tráva, po ní tryskem uhánìjí nahé ženy na
modrých koních (to je ten vítr). Èerné dlouhé vlasy žen vlají, konì témìø
letí, na obzoru temné Kaspické moøe. Obloha - ultramarín.
Krajiny, kde jsem nìkdy byla
Moravec
Námìt pøišel ráno u rybníka, kde jsem pozorovala východ slunce. Vepøedu
kulaté zelené kopce, mezi nimi vesnièka zpola ukrytá v mlze. Na obzoru
modravé kopeèky, nad nimi vychází slunce. Bílá žena letící smìrem ke
slunci.
Krajina u Benátek
Velmi magická krajina. Zahlédla jsem ji v ranních hodinách z oken
autobusu. Modravé pásy se støídají s jasnìzelenými pruhy rùzných travin,
na obzoru moøe prostupuje oblohu a obloha moøe. Krajinu ozvláštòují
opuštìná stavení z èervených cihel, obèas zastínìná naklonìným stromem.
Lunární jantry
Bìhem jednoho kalendáøního mìsíce projde Luna všemi znameními
zvìrokruhu a v každém se zastaví 2-3 dny. Tyto dny jsou pak ovlivnìny
tímto znamením. Tak napøíklad - jestliže se Luna nachází ve znamení Ryb,
nejenže ovlivòuje po fyzické stránce naše chodidla a lymfatický systém, ale
pùsobí na naši citlivost, ženskost a vnímavost.
Uprostøed jantry Luna v rybách je namalována tváø Luny-ženy hledící na
hvìzdu. Obklopuje ji duhový prstenec, za ním následuje zelený kruh, ze
kterého vyrùstají ètyøi rozkvetlé stromy, každý na jednu svìtovou stranu.
Další je vodní kruh s plovoucími kaèenami a kruh se zlatými rybami.
Zbytek obrazu tvoøí moøská hladina se záøícími hvìzdami. Jako všechny
jantry, i tento obraz je ètvercový, pøevládající jsou barvy moøe, rùžová a
žlutá.

Zpìt ke slunci
Obraz je inspirován keltskou legendou. Èarovná panna z Planin vìèného
života si odváží na loïce svého milého - královského syna Connlu.
Modré svìtélkující moøe s loïkou smìøující pøímo k zapadajícímu
slunci.

Jantra a její smysl
Její pùvod najdeme v tibetském buddhismu. Výklady samotného slova
jantra se rozcházejí - nejpravdìpodobnìji se jeví její význam „nástroj
vnitøního sebeosvobození“. Jantra je geometricky øešený útvar, který v
mnoha rysech pøipomíná mandalu. Hlavní rozdíl je ve zpùsobu použití.
Na rozdíl od mandaly je jantra urèená k opakovanému používání
napøíklad jako prostøedek k léèení, harmonizaci organismu, k urèitému
druhu meditací apod. Všechny jantry mají stejné základní schéma:
ohrazení neboli „stìny“ a tvary uvnitø tìchto stìn se mìní podle úèelu
jantry. Obsahem nìkterých janter jsou univerzální témata: posvátná
slabika ÓM, energie èaker, podstata a projevy živlù - ohnì, vody,
vzduchu, zemì a vztahy mezi nimi. Jinou skupinu tvoøí jantry s lunární
tématikou, další jsou jantry - bytosti.
Zpracováno podle textù Zlaty Zumrové Jantra - Putování do vnitøního
vesmíru, Jantra komunikuje s duší èlovìka.

Božena Pøikrylová (*1978)
se narodila ve slovenské Gelnici, pozdìji se
pøestìhovala do Šlapanic u Brna, dnes žije v Brnì.
Hmatovému modelování se zaèala vìnovat pod
vedením výtvarníka Štìpána Axmana v kroužku dìtí
se zrakovým postižením, který po ní posléze dostal
jméno Ateliér Boženka. Sochaøka má za sebou více než
desítku samostatných a nìkolik spoleèných výstav. Je
autorkou sochy Spravedlnost umístìné v Kanceláøi
veøejného ochránce práv. Zhotovila také originální
pøedlohu pro odlití bronzové desky s reliéfem
ukøižovaného Krista, která je umístìna na høbitovì v
Èernovicích u Kunštátu, kde pøipomíná obìti
protektorátního cikánského tábora v Hodonínì u
Kunštátu. Božena Pøikrylová vytvoøila také sošku
doprovázející hlavní ceny filmového festivalu Jeden
svìt.
Samostatné výstavy
1995 Galerie Bronz, ZŠ Oøechov – Brno
1996 Galerie mìstské knihovny – Rožnov p.
Radhoštìm
1997 Mìstské muzeum – Šlapanice u Brna
1997 Ústav sociální péèe pro nevidomé a slabozraké –
Brno Chrlice
1998 Studio IN – Brno
1998 Galerie Spirála – Havíøov
1998 Galerie Magna – Ostrava
1999 Mìstský úøad – Vsetín
1999 ZŠI pro nevidomé – Litovel
1999 Klasické gymnázium – Brno

2000 Støední pedagogická škola – Boskovice
2000 Mìstská knihovna – Plzeò
2002 budova Veøejného ochránce práv – Brno
2003 Galerie Hády – Brno
2005 Galerie Oliva – Praha
2005 Líšeò – Brno
2005 Speciální škola pro zrakovì postižené – Brno Pisárky
Spoleèné v?stavy
1998 Rudi Rolenc – Božena Pøikrylová, Setkání dvou bøehù.
Cyrilometodìjská škola – Brno
2003 Otevøeno IV, HapAteliér, Knihovna Jiøího Mahena – Brno
2003 J. Štreit, M. Fiala, B. Pøikrylová. Vlastivìdné muzeum – Olomouc

Hlavnì a se nehromadí vìci nesmyslné
a neužiteèné
Rozhovor s Boženou Pøikrylovou

Jaké byly poèáteèní motivy, které nastartovaly vaši tvorbu?
Rùzné. Chtìla jsem si vytvoøit všechno, co jsem si kde osahala. Veškeré
informace jsem najednou chtìla pøevádìt do hlíny. Najednou jakoby
všechno kolem mì byly námìty. Zkoušela jsem dokonce vytvoøit
pøedmìty, které jsem mìla pøi sobì. Tøeba medailonky køížkù a Marií,
které jsem nosila.
Co pro vás znamená nálepka nebo epiteton nevidomá? Není to pro vás
trochu pøítìž?
Nevadí mi, když mám toto oznaèení u svého díla. Je to dobøe, když to
lidé ví. Ze zkušenosti už vím, že nìkterým lidem nedojde hned, že
nevidím.
Když jsem poprvé vidìla vaše plastiky, pøekvapilo mì, jak mohutná jsou to
díla. Je vaše tvorba fyzicky nároèná?
Práce s hlínou je fyzicky nároèná. Když modeluji celý den, tak u toho
vìtšinou stojím. Vydržím stát i ètyøi a více hodin v kuse. Je to nároèné i
psychicky. Musím se celou dobu soustøedit. Nedá se u toho myslet na
nic dalšího. Pøíjemné však je, když si k tomu pustím pøíjemnou hudbu,
ale nìkdy mi naprosto staèí úplný klid.

Jaká technika nebo materiál jsou vám nejbližší?
Pracuji s keramickou šamotovou hlínou. Technika se jmenuje hadová,
To znamená, že pomocí hadù se snažím vytvoøit si základní tvar, se
kterým pak dál pracuji. Když potøebuji dosáhnout, aby objekt byl dutý,
musím si pomoci rùznými krabicemi a jinými podobnými pomùckami.
Jinak vìtšinou ke své práci nic nepotøebuji. Vše se snažím vytváøet
rukama.
Co potøebujete k tomu, aby vznikla dobrá socha?
Urèitì dobøe promyšlenou pøedstavu, ale to nejdùležitìjší je inspirace.
Bez toho to snad ani nejde.
Vy i Zlata Zumrová jste matkami. Jaké motivy vstoupily do vaší tvorby s
narozením dìtí?
Modelovala jsem i v tìhotenství, a to byla obrovská inspirace. Díky
tìhotenství vznikla socha Vývoj èlovìka. Od té doby, co mám dìti,
mám tendenci vytváøet rodinu v jakémkoliv složení. Nejvíce mì
inspirují rùzné vztahy mezi postavami. Když se zamýšlím nad figurou
ženy, tak docela žasnu. Ženu vnímám jako naprosto božské stvoøení.
Jaký je váš sen, pokud jde o vaši tvorbu? Je nìjaké téma, které chcete
ztvárnit a které už dlouho krouží ve vaší mysli?
Takových témat je spousta. S dìtmi témata pøibyla. Docela mì zaèaly
zajímat pohádkové bytosti, ale je velice tìžké si je pøedstavit. Hlavnì
takové bytosti jako jsou draci a rùzné jiné pøíšery. Dalším takovým
tématem je pøíroda. A také jsem zjistila, že když se cítím dobøe a krásnì,
je to ta nejvìtší inspirace.

Uživí vás vaše práce? Nebo jinak, chtìla byste, aby vás uživila?
Touto otázkou jsem se zabývala po té, co jsem si jednou vydìlala nìjaké
peníze. Když si touto prací chce èlovìk vydìlávat, musí pracovat velmi
dlouho a intenzivnì. Také je tøeba myslet na to, jestli se díla budou líbit
a budou se dobøe prodávat. Pokud jde o mnì, práce je moje celoživotní
náplò. Obèas je z toho i nìjaký finanèní pøínos. Dùležité však pro mì je,
že se mi tato práce líbí a mám lidem poøád co sdìlit.
Prodáváte svá díla s lehkým srdcem?
To víte, že se mi moje výtvory prodávají velmi tìžce. Ale jsem mile
pøekvapena, když mi lidé dají najevo, že se jim socha líbí natolik, že ji
chtìjí mít u sebe doma. Nejhorší pro mì vždycky je svou práci ocenit.
Lepší je zakázka než se louèit s už hotovým dílkem.
Myslíte si, že dnešní doba pøeje umìní?
Myslím si, že umìní bude obdivované v jakékoliv dobì. Ještì poøád jsou
lidé, kteøí se umìjí dívat. Byla jsem na spoustì výstav a musím øíct, že
není všechno umìní. Hlavnì a se nehromadí na naší zemi vìci
nesmyslné a neužiteèné. Všechno by mìlo mít svou myšlenku a dùvod.
Ptala se Karolína Stehlíková

Seznam vystavených dìl
1. Dlouhý, široký a bystrozraký, reliéf, pálená hlína, 45 × 48 cm, 1995
2. Vývoj èlovìka, plastika, figury na podkladové desce, pálená hlína,
1998 – 1999
3. Slavnost, reliéf, pálená hlína, 50 × 50 cm, 2003
4. Ježíš Kristus na køíži, reliéf na døevìné podkladové desce, pálená
hlína, 58,5 × 50 cm, 2003
5. Strom, plastika, pálená hlína, 2007
6. Andìl, plastika, pálená hlína, 2008

Pod rukama
Božena Pøikrylová

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Už jako malá jsem mìla tuto pohádku nejradìji. Pøíbìh, ve kterém se
spojí síly tøí rozdílných bytostí, mì zaujal natolik, že jsem si chtìla
zhotovit svou vlastní pøedstavu tìchto bytostí. I když jsem na knížku
nevidìla, stejnì jsem v ní listovala, jakobych si èetla. Pøitom jsem si
vlastnì vytváøela svou pøedstavu o obrázcích.
Slavnost
Vznikla poté, co jsem byla poprvé na veèírku. Spíše to byla slavnost.
Chtìla jsem si jednak tuto vzpomínku uchovat v pamìti a zároveò tak
poukázat na dùležité vlastnosti - úctu a zdvoøilost. Nejvíce se mi tam líbí
ta atmosféra, kterou by mìla tato slavnost vyjadøovat.
Strom
Pøíroda je mou nejvìtší inspirací. Mám ráda stromy od té doby, kdy jsem
se jich zaèala dotýkat, poznávat je po hmatu a objímat je. Vždycky jsem
mìla vedle stromù pocit, jakoby mi dodávaly sílu a jakýsi vnitøní klid.
Vytvoøila jsem si svùj strom, který jsem spojila i s lidmi. Lidé jsou tam
proto, že u stromu èasto odpoèívají, nebo se u stromu tøeba schází. Pro
mì je však dùležité to spojení mezi stromem a èlovìkem.
Køíž
Ke Kristu na køíži mám vztah nábožensky založený. Když jsem zaèala
vnímat tyto duchovní záležitosti, tak Køíž byl mou první myšlenkou,
kterou jsem vytvoøila. Možná jsem si to chtìla jen

vyzkoušet a mít svùj Køíž. Bible je námìt pro tvorbu velice obsáhlý a
pro mì byl Køíž nejjednodušší.
Andìl
Je pro mì nìco nedosažitelného, nìco velmi zvláštního. Mám pocit,
jakoby mi to bylo blízké a zároveò vzdálené stvoøení. Nikdy jsem
nevìdìla, jak si mám andìla pøedstavit. Spíše než nad jeho vzhledem
jsem se zamýšlela nad tím, jaký by mìl takový andìl být. Myslím, že
tento andìl je takový vážný, ale ne pøísný. Rozdává pokoj a klid.

Axmanova technika modelování (ATM)
je v øemeslnì výtvarných èinnostech zdravotnì postižených lidí
svìtovým unikátem. Pøi práci s hlínou používá tzv. hmatovou
matematiku, která vychází z proporcí lidské ruky. Technika umožòuje
nevidomým samostatný, autorsky promyšlený, trojrozmìrný výtvarný
projev založený na øemeslných dovednostech autora, nikoli na
napodobování jiných. Nevyužívá tedy pouze výtvarné postupy, ale
pøedevším øemeslné, a proto má širší využití. Lze ji využít pro øemeslnou
výrobu, napø. zahradních nádob nebo interiérových doplòkù.
Více informací o technice: www.slepisi.eu
Zpracovala Jiøina Holeòová.
Pøevzato z http://www.nevidomimezinami.cz/
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