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Výstavní program
Golf Snail galerie
2022

Jitka Koláčková
� 13. března

Antonie Němcová
� 10. dubna

Jaroslava Langerová
� 8. května

Art-Andrea Vronková
� 12. června

Lucie Novotná
� 10. července

Kateřina Kovářová
� 14. srpna

Marcela Alfonso
� 11. září

Doubravka Kovářová
� 9. října
Poznámka:
Před každou z akcí uvedených v tomto programu se vždy hraje
golfový turnaj. Start turnaje je v 10 hodin. Po krátké pauze následuje
vernisáž výstavy uvedené v programu. Výstavy jsou prodejní.

Slovo úvodem

Kresba: Jana Motolová

Čas můžeme pojmenovat různě – období, údobí,
epocha, éra … Kde ale vlastně je? Pohledem
nezachytitelný a nehmatatelný nás provází
životem. Ukrývá se v rámech obrazů a fotografií
na zdech. Je u těch, které miluješ, máš rád.
Je tam, kde je ti dobře. Je i únikem – možná,
co, kdy, kdyby. Dej zvláštní jména tomu času.
Nezapomeň, kde a jak jsi ten čas prožil.
Časem možná budeme jiní – úsměvní, milí,
neopakovatelní. A taková je i nejmenší galerie
Snail, časem se toho v ní příliš nemění. Každým
rokem vítá umělce a jiné hosty a čas, který tu
s nimi společně strávíme, vytváří prostor, kde se
po nějakém čase můžeme znovu potkat. A hned
potom, co řekneš: „Nemám čas, mám málo
času…,“ zkus si právě ten čas najít. Zavři na chvilku
oči a vrať se sem. To, co dáš, se ti stokrát vrátí.
Do roku 2022 přeji všem, aby měli dost času
namíchat své barevné koktejly talentu a fantazie.
Petr Šedina
prezident Golf Snail Klub Úholičky

Akt III.
olej na plátně, 2017

Mulatka
olej na plátně, 2017

Jitka
Koláčková

Vyučila jsem se v oboru zlatník-klenotník. Dlouhá léta
jsem se věnovala svému řemeslu, ke kterému patří
i nákresy výrobků apod. Bylo to náročné i časově
a přišlo období, kdy už mě má práce nenaplňovala.
Přihlásila jsem se do kurzu malování. To mě tak
uchvátilo a zalíbilo se mi, že už jsem u malování zůstala.
Navštěvovala jsem různé kurzy, absolvovala dlouhý kurz
malíře Montiho Kubrika. Zkoušela jsem různé techniky,
ale olejomalba je má srdcová záležitost.
Jsem členem Galerie výtvarníků. Měla jsem
už několik samostatných výstav. Vystavovala jsem
i na společných výstavách, dokonce v zahraničí.
Jsem ráda, když se mé obrazy líbí a dělají lidem
radost. Když maluji, připadám si jako v jiném světě. Vše
špatné jde stranou a následuje pro mě úžasný relax.
Mám ráda barevné obrazy, vždy se těším na jejich
dokončení. Snažím se, aby byl obraz co nejhezčí
a vlastně v každém obraze je i kousek mě samé.

Výstava obrazů
13. března 2022

Podle Eleny
akryl na plátně, 2021

Kokon
akryl na plátně, 2021

Jen si tak písknout
akryl na plátně, 2021

Vše ze souboru Rok ženy, 2021

Antonie
Němcová

Je mi 60 let a před dvěma lety mi syn dal k Vánocům
barvy, plátna, štětce a stojan a zavelel: „Mami, maluj“.
Štětec jsem držela v ruce naposledy možná na základce,
takže dárek putoval do kouta. Po necelém roce mi
zemřel milovaný muž a svět se zavřel. Bez barev,
bez vůní, bez smyslu. A pak po několika týdnech
jsem, nevím proč, vzala barvy a začala malovat. Bez
uměleckého vzdělání, bez znalosti jakékoliv techniky,
řídila jsem se jen pocity. Svět barev, tvarů a struktury
mě zachraňoval. Otevíraly se skulinky, kterými nesměle
pronikalo světlo, draly se ke mně barvy, začala jsem
vnímat to, co jsem dřív neviděla. Otevírá se mi nový
svět, nová cesta. Pro mě malování není volba … je to
nutnost, je to svět, ze kterého čerpám a kterému dávám.
Prostě musím.

Výstava obrazů
10. dubna 2022

Růženka
akryl na plátně, 2018

Živá voda
akryl na plátně, 2019

Jaroslava
Langerová

Jmenuji se Jaroslava Art Langerová, narodila jsem se
a bydlím v malém městečku Choceň ve východních
Čechách. V dětství mě maminka přihlásila do všech
možných uměleckých kroužků, takže jsem navštěvovala
rytmiku, výtvarku i hru na klavír. Ničemu z toho jsem
se ale od puberty nevěnovala. Asi před dvaceti lety
jsem objevila kouzlo malování na sklo a porcelán,
čemuž se občas věnuji dodnes. Před čtyřmi lety jsem
ještě zkusila malování na textil. V současnosti se,
kromě svého zaměstnání, snažím zdokonalovat v malbě
na plátno, ponejvíce akrylem. Hledám svůj styl, nedávno
jsem si troufla na portrét a nyní zkouším malovat
město, budovy. Moc mě baví barvy, jejich míchání
a to, co vyzařují. V budoucnu bych chtěla vyzkoušet
i kombinované techniky.

Výstava obrazů
8. května 2022

Vlčí máky
akryl, lak, 2021

Vím o tobě
akryl, lak, 2021

Lapač snů s měsícem a hvězdou
mandala, akryl, lak, 2021

Art-Andrea
Vronková

Narodila jsem se v Chomutově, kde jsem vystudovala
zemědělskou školu a již 20 let žiji v Liberci.
Od malička mě bavila vazba suchých i živých
květin. Vytvářela jsem i vazby svatebních kytic
a ozdobu svatebních tabulí. K malování jsem se
dostala v roce 2020, v zimě, kdy jsem začala se svojí
dcerou vymalovávat mandaly. Zkusila jsem Magic
pastelky – nechala jsem svou ruku samovolně črtat
po papíře a vznikaly zajímavé obrázky. Barvy mě
přitáhly natolik, že jsem se začala zajímat i o jiné
techniky. Sledovala jsem Pinterest a nakoupila si
plátna, akrylové barvy, štětce. Můj první obraz byl
strom života podle předlohy. Malování akrylem se
mi zalíbilo a namalovala jsem mnoho dalších obrazů.
S každým z nich jsem v sobě našla další možnost,
jak obraz udělat zajímavější. Začala jsem zkoušet
i jiné techniky – pouring, vytvořit podklad obrazu
pastou, používám zlaté, metalické a stříbrné listy.
V únoru 2021 jsem se přihlásila do kurzu kreslení
tužkou, a to mě posunulo k malování portrétů
na plátno akrylovými barvami. Nemám vyhrazený
styl, maluji abstraktní obrazy, portréty, stromy,
zvířata, pro děti pohádkové postavy.
V současné době se i trochu vracím ke svým
začátkům – ezoterice – a maluji anděly, mandaly,
stromy života, čakry…

Výstava obrazů
12. června 2022

Pozitivní myšlení
akryl na plátně, 2021

Tajemství zvěrokruhu
akryl na plátně, 2021

Lucie
Novotná

Narodila jsem se 24. 6. 1977 v Ústí nad Labem.
V současné době žiji v jižních Čechách, v blízkosti
krásného města Český Krumlov. Vystudovala jsem
střední zdravotnickou školu a mým velkým snem
bylo věnovat se psychologii. Vzhledem ke své povaze
jsem ale věděla, že to bude dlouhá cesta. Tušila jsem,
že pokud chci jiné něčemu učit, radit jim co a jak
zvládnout, musím nejprve sama ujít pěkný kus cesty.
Jako zdravotní sestra jsem se setkala s těžce
nemocnými, mentálně i tělesně postiženými, seniory
a duchovnem. Jako majitelka restaurace jsem získala
zkušenosti, jak se lidé chovají ve volném čase a jak
velký vliv na člověka může mít alkohol. Jako finanční
makléřka jsem získala velké zkušenosti v oblasti financí.
Dlouholetá práce zoo terapeutky mi umožnila poznat
svět zvířat a ukázala mi obrovské spojení člověka
a energie zvířete. Podařilo se mi stát se staniční
sestrou, vrchní sestrou, zemskou ředitelkou velké firmy
a majitelkou vlastní společnosti. V každé oblasti jsem
se tak vždy dostala na vrchol, což mě velmi motivovalo
jít dále a dosahovat dalších cílů. Získala jsem tak velký
přehled v oblastech, které klienty nejčastěji přivádí
do psychologických poraden. Zdravotní problémy,
strach ze smrti, bolest ze ztráty blízké osoby, alkohol
a závislosti, péče o postižené, strach ze stáří, péče
o staré rodiče, složité finanční situace.
V osobním životě jsem sama prošla nelehkými
situacemi. Úmrtí syna, rozvod manželství, úmrtí osob
mně blízkých, narození syna s postižením a velmi těžké
osobní zdravotní problémy, to vše mě naučilo, jak tyto
situace zvládnout a vážit si života. Prožívat naplno každý
okamžik a dívat se na svět z úplně jiného úhlu pohledu.
Výstava obrazů
10. července 2022

Pod mostem
suchý pastel, 2021

Kateřina
Kovářová

Jsem maminkou dvou úžasných dcer a ženou
jedinečného muže Petra. Už od dětství mě bavilo
něco tvořit či malovat. Nejen že jsem pomalovala
zeď ve svém pokojíku, ale vyráběla jsem si
i náušnice a jiné doplňky. Bavilo mě, když mi pod
rukama vznikalo něco nového a jedinečného, v čem
se odrážela moje fantazie a můj vnitřní svět.
V dospívání se mi tento kreativní svět trochu
vzdálil, abych jej později začala znovu objevovat
s ještě větším zájmem. Vyzkoušela jsem si spoustu
různých technik: od vázání věnců, malby na sklo,
textil nebo hedvábí až po drátování, cínování,
keramiku a dřevořezbu. Některé z technik mě
zaujaly natolik, že jsem se jim začala věnovat více
do hloubky a po čase jsem jako lektorka předávala
své zkušenosti na kurzech ostatním.
Zhruba před třemi lety jsem se více ponořila
do malby a kresby, vyzkoušela několik různých
technik a odlišná média. Nejvíce mě upoutal
pastel pro svoji jemnost a akvarel, který mi velmi
připomínal malbu na hedvábí. Vždy, když vezmu
do rukou štětec, ožívá můj vnitřní svět, při malbě
nechávám plynout své myšlenky, vnímám jen barvy
a tvary. Cítím uvolnění a vnitřní klid, souznění se
sebou samou.

Výstava obrazů
14. srpna 2022

Šnek v galerii
malba pastelkami, 2021

Studánková víla
malba pastelkami, 2021

Marcela
Alfonso

Říkají o mně, že jsem optimistická, něžná duše, tak
trochu pozapomenutá v pohádkovém světě. Důvod,
proč maluji a kreslím, je potěšit oko a třeba i vyloudit
úsměv na tváři. Snad proto nejraději tvořím pro děti,
je mi velmi blízký jejich pohled na všechno kolem
nás, jejich fantazie. To byl také důvod, proč jsem ráda
přijala nabídku Petra Šediny, stát se součástí tohoto
projektu s krásnou myšlenkou.
Výtvarné tvorbě se jako grafička a výtvarnice věnuji
s přestávkami celý život, ale mojí největší radostí je
řada dětských knížek, které jsem ilustrovala. Mám ráda
barvy, obdivuji, co dokáže vytvořit příroda. Barvy jsou
mým nenahraditelným prostředkem k vyjádření. Maluji
nejraději pastelkami, těmi mohu vytvořit všechno
podle svých představ a přenést na papír svůj pohled
na svět. Občas zatoužím své myšlenky také zhmotnit
trojrozměrně, pak zkouším třeba šít loutky a hledám
i další materiály. Budu opravdu ráda, když díky mým
obrázkům aspoň na chvíli uvěříte, že všechno kolem
nás je živé, všechno má na světě své místo a my jsme
toho součástí.
Vítejte do mého světa, snad vás moje obrázky
osloví. Pokud ano a některý si třeba také odnesete
domů, bude mi potěšením.

Výstava obrazů
11. září 2022

Pan los
olej a akryl na papíře, 2021

Doubravka
Kovářová

Narodila jsem se v Praze, kde žiji celý život.
Kresba mě bavila od doby, kam sahá moje paměť,
od základní školy jsem se ale snažila hledat obor,
který by teoreticky mohl mít větší perspektivu.
Časem jsem se našla ve výživovém poradenství,
které mě zčásti živí. Víc a víc jsem se ale znovu
začala realizovat v kresbě a malbě, které jsem dřív
odsouvala na vedlejší kolej. V posledních letech
tvorbě věnuji velikou část volného času a nikdy bych
neměnila. Z materiálů jsou mi nejblíž uhel, olejové
barvy a akryl, které na obrazech ráda kombinuji.
Miluji přírodu, takže nejčastěji a nejraději maluji
portréty lidí a zvířat ve spojení s motivy ovoce
a květin. Jsem vesměs samouk, a když někomu
udělá moje tvorba radost, jsem šťastná a mám
pocit, že to, co dělám, dává smysl.

Výstava obrazů
9. října 2022

Smyslná, uhel na papíře, 2021

Tajemná, uhel na papíře, 2022

Vznešená, uhel na papíře, 2021
Z výstavního plánu na rok 2023:
autor Peter Ondruš

Hosté
Golf Snail galerie
v roce 2022

Výtvarníci, kteří se v roce 2022 v naší galerii představují,
jsou členy Sdružení amatérských výtvarníků Golf Snail
galerie. Toto sdružení vzniklo 25. 9. 2021 u příležitosti
5. výročí založení Golf Snail galerie a u příležitosti výstavy
této galerie v prostorách Obecního úřadu v Úholičkách.
Vzácnými hosty našeho golfového hřiště a Golf Snail
galerie nejsou jen samotní golfisté a výtvarníci. Často
mezi nás zavítají i další inspirativní osobnosti. V roce
2022 plánujeme několik zajímavých setkání, namátkou
například s těmito členy nebo přáteli klubu:
LUBOŠ ZAJÍČEK – český jazzový trumpetista známý
pod přezdívkou Bob byl jedním z těch, jejichž portrét
zdobil Kalendář osobností pro rok 2021 – osobní projekt
prezidenta klubu. Setkání s populárním jazzmanem
na našem hřišti bude bezesporu jedním z vrcholů sezóny!
Tajemná průvodkyně Jana s ještě tajemnější přezdívkou
BERTA BOHOVÁ nás již začátkem roku doprovázela
na procházce starou Prahou. Jana nám připomněla
slavné pražské příběhy a mystéria, které jsme
všichni už tak trochu zapomněli, a my se nemůžeme
dočkat dalších letošních procházek a vyprávění.
JAN BLODEK je nejen novým členem klubu
a nadějným golfistou, ale od roku 2022 také osobou
zodpovědnou za klubové kulturní a společenské
aktivity. Rádi se tedy necháme překvapit, jaké
akce se pod jeho taktovkou na hřišti uskuteční.

Příprava katalogu: Klára Vorlíčková

Golf Snail
Galerie

obálka:
Unent Delger: Cirkus

Golf Snail Klub Úholičky
T: 603 909 577
petr.sedina@golfsnail.cz
www.golfsnail.cz

