Jaroslava Struhařová / Barevné pocity
Jsem sluchově postižená. Narodila jsem se 26. 9. 1983 ve Zlíně.
V době mého narození jsme bydleli v Brumově–Bylnici na Valašsku.
Kolem druhého roku života mi lékaři zjistili vadu sluchu. Abych
mohla navštěvovat speciální mateřskou a základní školu,
přestěhovali jsme se do Kyjova, kde bydlím s rodiči dodnes.
Mou největší zálibou je malování. Vedle malování ráda fotografuju,
cestuju, mám také ráda sport ‐ lyžuju, hraju stolní tenis, chodím do
posilovny, oblíbila jsem si také inline bruslení. Také ráda navštěvuji
různá muzea a galerie v České republice i v zahraničí. Letos v září
jsem byla na mezinárodní výstavě současného výtvarného umění
v Benátkách – La Biennale di Venezia 2011. V posledních několika
letech se každé letní prázdniny účastním integrovaného tábora pro
neslyšící děti (organizuje ho Evropské centrum pantomimy
neslyšících), kde mám na starosti výtvarnou práci s dětmi.
Odmalička jsem ráda malovala, hlavně pastelkami. Na základní škole jsem měla ráda výtvarnou
výchovu. Když jsem nastoupila na Střední průmyslovou školu oděvní do Brna, nejvíce mě bavilo
složité rýsování a konstrukce oděvů. Po ukončení střední školy jsem chtěla pokračovat v podobném
oboru. Takový obor však na Masarykově univerzitě nebyl. Ve středisku Teiresias mi doporučili
výtvarnou výchovu v kombinaci se speciální pedagogikou a tak zde tento obor od roku 2005 studuji.
Zabývám se především abstraktní malbou temperovými barvami na plátno. Miluji pastelové barvy,
při jejich míchání a nanášení na plátno mám pocit, že mne povzbuzují. Z hotového díla pak čerpám
tuto barevnou energii.
Zde vystavovaná díla byla vytvořena při studiu na vysoké škole za a u příležitosti různých soutěží.
Vzdělání
1986 – 2000
2000 – 2005
2005 – 2009
2009 – dosud

Mateřská a základní škola pro sluchově postižené, Kyjov
Střední průmyslová škola oděvní pro sluchově postiženou mládež, Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Speciální pedagogika a
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Speciální pedagogika a
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – navazující magisterské studium

Výstavy
květen 2007

Výstava Fenomén kniha, Dům pánů z Kunštátu, Brno, vystavované dílo: Obrázkový
slovník pro nejmenší děti
prosinec 2007 Výstava Introspekce, galerie Na chodbě, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty MU, vystavované dílo: Život jde dál
duben 2009
výstava Jung Art, galerii Dolmen v Brně

