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INTERIÉR

S DOTEKEM

POZITIVNÍHO

UMĚNÍ

Pro architektku 

Evu Heyworth je umění

přirozenou součástí

interiéru. Doplňuje

obytný prostor o další

rozměr; ten do něj

vnáší fantazii,

harmonii barev, 

tvarů a energii, 

která z něho proudí

Pokud v místnostech chybí ob-
razy, plakáty, plastiky nebo
květiny, připadají mi strohé

a prázdné. No a prázdné stěny jsou
pro mě vždy výzvou,“ říká Eva Hey-
worth. Pro výzdobu představované-
ho interiéru zvolila převážně obrazy
jedné autorky, akademické malířky

Pavly Soukupové. Podle jejích slov
použít dílo jednoho tvůrce nabízí
 ideál ní situaci, vznikají většinou har-
monické kompozice. „Když kombi-
nujete více autorů, je to mnohem těž-
ší. Noční můra je rozmístit sbírku od
odlišných autorů v různých stylech
a z různé doby.“ V interiéru nejsou

jen obrazy Pavly Soukupové, vedle
nich jsou ještě díla Adrieny Šimotové,
podle slov Evy Heyworth se úžasně
doplňují.

„Vážná témata Adrieny Šimotové
v prostoru u vstupních dveří z haly
jsou tak trochu odlehčena Pavlinými
Medvídky a Miminky. Staré kuželky

doplňují kompozici a dodávají tvaro-
vou rozmanitost. Obrazy jsou propo-
jeny s okolím barevně, bílá a přírodní
plátno ladí se dřevem kuželek a prou-
tím na lampách. Člověk kolem sebe
potřebuje pozitivní umění i přírodu,
proto jsou v interiéru uplatněny kvě-
tiny a dřevo,“ vysvětluje architektka.

Dílo Pavly Soukupové poskytuje
prostor pro fantazii, její obrazy jsou
hravé, veselé a mírně nostalgické. Zá-
roveň jde o umělecky zajímavá díla,
jak svými náměty, tak technikou. Nad
odpočinkovým koutem je hned něko-
lik jejích obrazů – stylizované květy
a figurální obrazy umístěné jeden ved-
le druhého. „Soubor pláten na stěně
vytváří velkou kompozici, která svým
měřítkem lépe hraje s prostorem obý-
vacího pokoje. Jde částečně o obrazy,
které jsem měla již v předchozím by-
tě a postupně jsem je doplnila další-
mi, aby tuto sestavu uzavřely. Na ostat-
ní stěny jsem rovnou vybrala obrazy
větších rozměrů Víla, Šaty a Mozko-
morové. Důležitý pro vnímání je tu
odstup.“

Obrazy Eva Heyworth rozmisťova-
la podle motivů a barev. Modré Ryb-
níky a Tulipány Pavly Soukupové na-
vazují barevně na Modrý obličej od
Adrieny Šimotové, podobně černí

Mozkomorové souznějí s černým mi-
nimalistickým obrazem. Figurální mo-
tivy jsou vedle sebe, stejně tak rost-
linné. Ale jak architektka říká, neřídila
se jen podle námětů, ale především ci-
tem.

Kontakty:
EVA HEYWORTH, www.heyworth.cz
SGALERIE, www.sgalerie.cz
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s okolím barevně, bílá a přírodní plátno
ladí se dřevem kuželek a proutím na
lampách

ODPOČINKOVÉMU KOUTU dominuje
obraz nazvaný Modrý obličej od Adrieny
Šimotové. Modré Rybníky a Tulipány 
od Pavly Soukupové v kompozici nad
pohovkou navazují nejen barevně, 
ale i pocitově 

V OBÝVACÍM POKOJI spojeném
s jídelnou dotvářejí pohodovou atmosféru
pozitivně naladěné obrazy Pavly
Soukupové a doteky přírody v podobě
dřevěného obkladu a květin

NA STĚNU V JÍDELNĚ vybrala
architektka obrazy nazvané
Mozkomorové. Výrazná malba dominuje
světlému interiéru. Pro vnímání díla je
důležitý odstup

JÍDELNA PLNÁ SVĚTLA a jasu je
umocněná velkorozměrovými plátny Pavly
Soukupové, nazvanými Víla a Šaty.
Obrazy autorka vytvořila na zakázku
přímo do tohoto prostoru

VÁŽNÉ TÉMA Adrieny Šimotové je
odlehčené Medvídky a Miminky od Pavly
Soukupové. Obrazy jsou propojeny

V OBÝVACÍM POKOJI

JÍDELNA PLNÁ SVĚTLA

VÁŽNÉ TÉMA ADRIENY ŠIMOTOVÉNA STĚNU V JÍDELNĚ ODPOČINKOVÝ KOUT
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