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Fórum čtenářů Kolínského deníku
Téma: vernisáž obrazů v Lázních Bohdaneč
„Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku a pod hruškou talíř, sláva, ty jsi malíř !“
Bez nadsázky by tyto verše mohly charakterizovat mé malířské nadání. Přesto už na mě v temném koutku čtyři roky čeká vánoční dárek v
podobě malířského stojanu a barev. Ba co víc, už mám i dva netrpělivé zájemce, kteří zatím marně čekají na první mokré plátno.

Věrnisáž květinových obrazů mladých výtvarnic
Koncem září dostávám vkusnou pozvánku: „Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu obrazů – Tereza Sigmundová & Jarmila Jiravová – 5. října
na radnici v Lázních Bohdaneč. Verše S. K. Neumanna Chtěl bych vroucně malovati, aby každý list a květ, každá kontura a barva pěly radost,
lásku, jas…“ i ilustrace na pozvánce prozrazují její téma.
Klenuté prostory radnice pohlcují v podvečer pozvané hosty. Půvabné mladé výtvarnice v černých extravagantních modelech přijímají květiny,
dárky, gratulace.
Úvodní slovo patří starostce města, která předává výtvarnicím nádherné kytice. Kytarové preludium Pavla Pokorného otevírá Langrovy síně s
vystavenými obrazy. Podzimní atmosféru umocňují barevné listy na koberci i aranžmá šípků ve vázách.
Se sklenkou vína v rukou postupují návštěvníci zvolna síní a soustředěně pozorují jednotlivá plátna. Nevycházím z úžasu. Čekala jsem spíše
abstraktní obrazy, kde květinu lze zachytit stylem: jednou čárou stvol a barevnou tečkou květ. Nevěřícně zírám na kytice, kterým chybí snad
jenom vůně…
Vzít štětec do ruky po dnešním zážitku, bude ode mne opravdová drzost.
„Představ si, že si můžeš jeden obraz vybrat – a zadarmo!“ dávám si v duchu nesnadný úkol. Pro Váhu téměř neřešitelný rébus.
A tak se obracím na Vás – prosím, poraďte! Výstava trvá do 19.října.
Jaroslava Paštiková
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