úspěšná žena

Dopis od naší

pařížské zpravodajky

blízké osoby, vznikal můj první obraz,
v Chlumu u Doks.
Během dopoledne jsme odkládaly kusy
oděvu a prožívaly jako kočky na teplém
slunci příjemné dotyky babího léta. Na
modré obloze přibylo kolem poledne
obláčků a větru na síle. A jak šly stupně
dolů, tak jsme zase navršovaly oblečení.
Odpoledne změnilo nebe barvy došeda
a štětec ve zmrzlých prstech rychle přizpůsoboval obraz nové realitě.A k večeru
byla zima tady a my jsme rychle utíkaly
z louky přes pole, aby náhodou nezačal
padat sníh a my nemusely ty nádherné
barvy podzimu přemalovat na bílo!
Tak TAKHLE, Vlaďko, jsem prožívala
Vlaďko, ptáš se mě, jak jsem se rozloučila s podzimem a připravuji se na zimu?
přeměnu podzimu na zimu! A také přeměnu uměleckého netalentu na amatéra
Kdybych byla ještě ve Francii, napsala
olejomalbu, mám pro tebe stojan. Než – malíře. A vůbec to nebolelo, takže radím
bych ti, že kromě říjnových vánočních
tobě a všem – splňte si sen bez komplexu,
přijde zima… Pocítila jsem něco jako
upoutávek ve městě mi zimu nic nepřipo- „teď, anebo nikdy“, tušila jsem ten úžasný malíř čeká v každém z vás, jen ho stačí
míná, chodím naboso a raduji se z oran- barevný podzim na odchodu, udělal ještě probudit jako spící Růženku.
žovo-červené a žluté révy planoucí na zdi
krok zpátky, aby se podíval do mého okna
Přeji vám úžasnou euforii při malování
mé zahrady.
a kývl hlavou: „Tak co??!“ a já řekla Jar- Ladovské zimy. Kupte si ale ke stojanu
Jenže já jsem byla zrovna v Praze, když
ce, jsem tam za hoďku!
i palcáky!!
se stal ten nádherný přerod z podzimu do
Au revoir…
zimy, zachytila jsem poslední babí léto Ve Francii bydlím v kraji impresionistů
Hana Cathala
a kousek od rodného domku, zahrady
mezi prsty, doprovodila jsem ho na další
www.spaconsulting.eu
a muzea Claudia Moneta. Když jsem se
pouť a mezi dveřmi přivítala přicházející
zimu. A tenhle vznešený moment, kdy mi
tam procházela, doufala jsem, že na mě
příroda jakoby dala šanci přihlížet výmě- z tohoto umělce opěvovaného prostředí
ně stráží, byl korunovaný tím, že jsem při
přeskočí nějaký virus, virus nadání samotom vytvořila své první dílo novorozené
zřejmě, a já si namaluji – konečně – můj
„malířky“, olejovou malbu v plenéru. Za- první obrázek tam. Ale asi to tak nefuntímco přechod podzimu do zimy byl jako guje a ty zásadní věci přerodu a posunu se
symfonie vyprávějící celý svůj příběh, mají odehrávat na rodné hroudě…
s vyvrcholením v závěru, já byla jeden Vše „poprvé“ je doprovázeno euforií,
tón v orchestru, doprovodné housle, a ta- z objevení, z překonání, z omamného
hy štětce jsem podmalovávala tu melodii
pocitu vlastní síly a moci, a první obpřírody. Nebyla jsem jen divákem toho
raz je jako první krok, prvně vyslovené
příběhu jednoho dne, ale spoluautorem… „máma“, první muž ve vašem životě ženy,
první diplom, první plat, první vlastní byt.
Jak se to seběhlo? Jsem v Praze a má nová
kamarádka ze stejné planety, malířka, mi První duchovní prozření.
volá v sobotu brzy ráno: maluji již pár dní A tak v úžasné euforii tvoření, v symbióv plenéru, kolem Doks, je nádherně, ne- ze s přechodem přírody a za přítomnosti
chceš si splnit tvůj životní sen a vytvořit
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