
Kateřina Holmanová -  malířka ze Zamilovaného hájku 

 

 

Jsem malířka - po měsících ponoření se do malování to už mohu říci z hloubi sebe sama. 
Mám za sebou úžasné období, kdy jsem si dovolila jen malovat. 

Obrazy se staly mými průvodci a učiteli. 
Prvotní bylo v sebe uvěřit. 

Malovala jsem obrazy, které se zjevily uvnitř mě samotné, v prostoru mého srdce. 
Někdy to ale nebylo dost a bylo potřeba namalovat i to co jsem ještě neviděla, co jsem jen 

cítila, aby byl obraz celistvý. 
Učila jsem se lehkosti se kterou mohu tvořit. 

Učila jsem se trpělivosti a naciťování – někdy je nejcennější několik dní čekat než je jasné, 
která cesta je ta správná. 

Učila jsem se nechat obraz, aby mi ukázal nejen jaký nástroj mám právě použít (velikost 
štětce, tvar špachtle), 

ale i jak se chce namalovat (tvar, struktura). 
Malovala jsem obrazy ze sebe a pro sebe, i když jsem už věděla, 
že jako každé děti jednou dospějí a najdou si svůj nový domov. 

 
Výstavy: 

Výstava obraz ů v kavárn ě MZK 
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno, vystaveno 21 obrazů, 2016 

Výstava obraz ů ve Slunci 
Schodová 2, Brno, vystaveno 11 obrazů, 2014 - 2016 

Pulsující oceán radosti 
Galerie Platinium, Veveří 111, Brno, vystaveno 11 obrazů, 2015 

Výstava obraz ů v Léka řském dom ě Hlinky 
Hlinky 122, Brno, vystaveno 9 obrazů, 2015 
Výstava obraz ů v čokoládovn ě Minach 

Poštovská 6E, Brno, vystaveno 14 obrazů, 2014 - 2015 
Karaimi a Maok – Váno ční medita čně hudební koncerty 

Václavské náměstí 43, Divadlo Palace, Praha, vystaveno 7 obrazů, 22. 12. 2014 
Moravské náměstí 1a, Brno, vystaveno 7 obrazů, 8. 12. 2014 

Probouzení duše 
Zelný trh 8, Brno, vystaveny 2 obrazy, 2014 

Kdo je partner Duše, Dvoupaprsek a Duální partner? 
Moravské náměstí 1a, Brno, vystaveno 10 obrazů, 2014 

Vnit řním zrakem  – obrazy malířky ze Zamilovaného hájku 
Galerie Platinium, Veveří 111, Brno, vystaveno 18 obrazů, 2014 

Karaimi a Maok – Váno ční medita ční koncert 
Moravské náměstí 1a, Brno, vystaveny 2 obrazy, 2013 

 
 
 

www.katerinamalirka.cz ,      email@katerinamalirka.cz,      tel.: +420 607 248 917 


