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Biografi cké údaje:

Zdeněk Hudeček, malíř, grafi k
*21. 1. 1938, Uherský Ostroh

Studia: 1953 - 1957 SUPŠ Uh. 
Hradiště (obor užitá a dekora-
tivní malba, V. Hroch, J. Blažek, 
J. Beran)

Působení: 1959 - 1967 BVV 
Brno, pobočka Zlín, 1967 - 1996 
Fatra, a.s. Napajedla

Člen: od r. 1992 UVU - SVUT 
JVM, od r. 1996 Sdružení Biená-
le Brno
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Úvodní slovo 

S obrazy Zdeňka Hudečka se setkáváme už pět desítek let. Než se odvážil představit své 
výtvory na veřejnosti, měl za sebou léta tvůrčí práce a období, v němž hledal a zkoušel na-
jít svůj názor. Předcházelo tomu také studium na uherskohradišťské uměleckoprůmyslové 
škole, kde pod vedením zkušených malířů/Vlad. Hroch, Karel Hofman, Josef Beran, Jan 
Blažek/získával dobré základy pro budoucí dráhu výtvarníka. Jak sám připouští, důležitou 
zásluhu na jeho tvůrčí profesi měl jeho otec, který jako malíř-samouk měl nepochybně 
výtvarné nadání a dokázal správně odhadnout, že jeho syn má předpoklady pro umě-
lecké celoživotní uplatnění. Po absolvování výtvarné školy směřovala Hudečkova cesta 
do tehdy gottwaldovského podniku Výstavnictví, pobočky brněnských Veletrhů. Po dobu 
deseti let se zabýval mnoha aktivitami spojenými s výtvarnou prezentací různých odvět-
ví, učil se zákonitostem tvořivého podílu v mezích racionálně obchodního požadavku 
a efektu s neméně důležitým vkladem výtvarného nápadu. Získané zkušenosti mu určitě 
pomohly v soutěži n. p. Fatra, kam se přihlásil s návrhem nového loga-značky. Byl vybrán 
jako nejlepší a zároveň se mu dostalo nabídky zajímavého místa-nejprve jako výtvarníka 
později i jako vedoucího propagačního oddělení. To už se vedle svého zaměstnaneckého 
poměru plně zaobíral vlastní volnou tvorbou. Počáteční etapy byly charakteristické váž-
nějším projevem inspirativně soudržnějším s realistickými záběry exteriéru v převážně 
tlumených odstínech. Postupně si ověřoval své možnosti a získával stále větší odvahu jak 
v rukopisném výrazu, tak i v promyšleném obsahu, do něhož vkládal více fantazie, prožit-
ků a představ. V nápaditých kombinacích se začal pohybovat mezi realitou a subjektivním  
pocitem v poloze poetického sdělení nálady. V tomto duchu se Hudečkova tvorba vyvíjela 
nejen ve zřetelném uvolnění, ale také ve volbě tematických okruhů. V jeho dosavadním 
díle najdeme krajinářskou tematiku, fi gurální kompozice, ale také zátiší. Dá se ovšem říct, 
že v prvních dvou  našel sám sebe i svůj odvážnější osobitý názor, a těžko posoudit, které 
téma je pro něho typické a bližší. Figurální náměty pojímá s poetickou lehkostí a zdobnos-
tí. Tady převládají ženské motivy, něžně  lyricky ztvárněné, v měkkých a protáhlých liniích 
a s lehce naznačeným erotickým nábojem. V krajině se snaží podchytit ducha exteriéru 
v barevných a tvarových charakteristikách a v proměnách vnímané situace, je mnohem 
důraznější, ovšem nebojí se podtrhnout ústřední motiv, případně detail, který ho zaujal, 
a k němu přidat více či méně symbolicky vyznívající prolog. K tomu je třeba také dodat, 
že Zdeněk Hudeček je náruživý cestovatel. Každá jeho výprava je cestou za novým po-
znáním, ale také tvůrčí provokací. Nezbytné malířské pomůcky si vozí sebou, aby mohl 
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aktuální okamžik výtvarně podchytit v co nejniternějším a nejaktuálnějším prožitku 
a pak podle něho  ještě pracovat ve svém ateliéru. A tak se v jeho obrazech můžeme 
setkávat s náměty moře, vodopádů, chrámů, pyramid, prostě s útvary, které na svých 
cestách potkává, vidí a ve svých vzpomínkách si je přiváží domů. V souhrnu kreslíř-
ských a malířských postupů potom vytváří svůj soukromý pohled na svět převáděný 
do zajímavé polohy sdružující reálné podněty, vize a symbolicky propojené fantazijní 
představy. Žádný z námětů není jenom suchým přepisem viděného modelu, vždycky 
se snaží o nápadité pozvednutí smyslového prožitku. V bohatém rukopisném rejst-

říku dokáže formulovat své záměry v mnohotvárných postupech. Zdeněk Hudeček 
není klasickým vyprávěčem příběhů. To co vidí si sám dovypráví a obohatí vlastní  
fantazií. V tom je jeho originalita a za zmínku stojí i to, že názvy svých obrazů promýšlí 
velice pečlivě, vkládá do nich svůj názor i pocit, ale nechce tím diváka svazovat. Už 
předem počítá s přirozenou komunikací s dílem i za cenu nesouhlasných reakcí. Právě 
to jsou ty okamžiky, kdy si autor potvrzuje, že jeho obrazy vstoupily z daného formátu 
a navázaly dialog mezi tvůrcem a divákem. Zdeněk Hudeček se ve výsledku svých 
výtvarných aktivit zapsal do prostoru regionálního umění, jeho díla zdobí prostory 
nejedné fi rmy, je zastoupen v soukromých sbírkách ČR, SR, Švýcarsku, Německu, Itálii, 
Švédsku, USA, v Kanadě aj. Ačkoliv převážná část Hudečkovy tvorby spadá do kontex-
tu moderního projevu, přesto se v posledních čtyřech letech věnuje národopisným 
námětům, kdy v něm dozrálo rozhodnutí, že vzdá hold i kráse Slovácka, Horňácka, 
Podluží i Kyjovska. Obrazy tohoto žánru vznikají souběžně s dosavadní tvorbou  jako 
pramínky živé vody, které občas vytrysknou z hloubi duše. 

Mgr. Marie Martykánová
Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště



7

Výstavy samostatné kolektivní

1974 Uh. Hradiště, Galerie Dílo
1976 Zlín, Galerie Dílo
1977 Ostrava-Poruba, Galerie Dílo
1979 Veselí n. /Mor. , ZK ROH ŽV
1985 Napajedla, KK Slavia-Fatra
1986 Uh. Ostroh, Dům zahrádkářů
1988 Uh. Ostroh, Sdružený klub ROH
1988 Napajedla, zámek
1989 Zlín, Galerie Dílo
1990 Uh. Hradiště, Galerie Dílo
1991 Přerov, Galerie Dílo
1991 Uh. Ostroh, Fránkova galerie
1993 Uh. Ostroh, Fránkova galerie
1995 Přerov, Galerie Atrax
1998 Uh. Ostroh, zámek
1998 Luhačovice, Art Gallery
2000 Veselí n. /Mor., Galerie Artur
2001 Strážnice, Galerie Ikaros
2002 Uherský Brod, Panský dům
2003 Přerov, Galerie Atrax
2003 Kunovice, Na Pálenici
2004 Uh. Hradiště, Galerie Žernov
2004 Zlín, Galerie Viva
2005 Ostrava, Výtvarné centrum Chagall
2006 Vsetín, Galerie Stará radnice
2006 Uh. Ostroh, Zámecká galerie
2007 Praha, Galerie Peron
2008 Uh. Hradiště, Galerie Slov. muzea
2008 Uh. Hradiště, Slovácké divadlo
2008 Havířov, Výstavní síň V. Wünsche
2008 Uh. Ostroh, Zámecká galerie
2008 Velké Pavlovice, Výstavní sál
2008 Dolní Bojanovice, Kulturní dům
2009 Kyjov, Radniční galerie
2009 Veselí n. /Mor., Galerie ve Dvoře
2009 Vyškov, Knihovna K. Dvořáčka
2009 Ostrožská Nová Ves, Obecní úřad
2010 Uh. Hradiště, Rámařství
2010 Uh. Ostroh, Zámecká galerie
2011 Luhačovice, Galerie Elektra

1996 Zlín, Dům umění
1968 Zlín, SALON 68, Dům umění
1968 Zlín, SALON 68, foyer divadla
1982 Napajedla, Sokolovna
1988 Jihlava, Olomouc
1993 Uh. Ostroh, Fránkova galerie
1994 Uh. Hradiště, Galerie Slov. muzea
1995 Uh. Ostroh, Fránkova galerie
1995 Veselí n. /Mor., Měst. galerie
1996 Uherský Brod, Panský dům
1996 Hodonín, Galerie výtvar. umění
1997 Luhačovice, Galerie Elektra
1999 Břeclav, Muzeum a galerie
2000 Praha, SALON 2000, Prům. palác
2000 Uh. Ostroh, zámek, 725 let města
2000 Blatnice pod Sv. Antonínkem
2001 Blatnice pod. Sv. Antonínkem
2001 Veselí n. /Mor., zámek
2002 Vsetín, zlínské ateliéry
2003 Uherský Brod, Pánský dům
2005 Bzenec, Bzenecký výt. podzim
2006 Hodonín, Galerie originálů
2007 Praha, THE ART OF CAN
2007 Bzenec, Bzenecký výt. podzim
2008 Bzenec, Bzenecký výt. podzim
2009 Bzenec, Bzenecký výt, podzim
2010 Soláň, SALON na Zvonici
2010 Uherský Brod, Panský dům
2010 Bzenec, Bzenecký výtvarný podzim
2010 Czech Art Festival - Mezinárodní
 veletrh umění, České Budějovice
2011 Hodonín, členská výstava UVU-SVUT,
 Galerie výtvar. umění
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1960
1969
šedesátá léta  Neprobádaná krajina, olej    Hudba, olej | Erotický sen, olej
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Rozkvétající růže
olej
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 Údolí milenců, olej    Květ v krajině, olej

Obrazové dílo Zdeňka Hudečka 
malíře a grafi ka, je jako pozvá-
ní do kouzelného prostředí, kde 
končí každodenní starosti, shon, 
kde se obejdeme bez tech. vy-
možeností moderní doby a pře-
ce můžeme žít plně v uvědomě-
ní si vlastního života. Je to svět 
naplněný nevšední básnivostí 
a čistotou myšlení. Svět, s jehož 
existencí se setkáváme Jen ve 
vyjímečných chvílích. Obrazy 
Zdeňka Hudečka vnímáme bez-
prostředně a silně a třeba jim 
v detailech nemusíme rozumět, 
logicky nedokážeme zdůvodnit  
všechno, co zpodobují, jsme 
přesto naplněni bohatostí citu, 
jako při poslechu krásné hud-
by, vnímání předtím nepozna-
né vůně, ticha z dálek i šumění 
v korunách stromů. Jeho básni-
vost není hravá, jen dekorativní. 
Vychází v podstatě ze skuteč-
nosti, ale z ní je v díle ponechá-
no jen tolik, aby nic  náhodného 
neoslabilo působení subjektivní 
emoce. 

Vlastimír Jelínek, 
prof. dějin umění, 1974
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Kristovo zátiší
olej
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1970
1979
sedmdesátá léta  U moře, olej    Skalnatá krajina, olej
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 Láska nebeská, olej    Torzo - mateřství, olej  |  Kytice se třemi květy, olej
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 Imaginární krajina, olej    Lesní variace, olej  |  U pobřeží, olej 
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Milenci v lese
olej
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Strom života
škrabaná kresba
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Ráno v lese
olej
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období
škrabaných
kreseb

 Krajina jako kniha    Suchá váza  |  Zamilovaná dvojice

Při ranných pokusech a poslé-
ze vážně situovaných pracích 
v oleji, datovaných rokem 1966, 
je patrné  hledání výtvarné-
ho projevu, hlavně v kresbě 
a kompozici imaginárního ná-
mětu. Během práce postupně 
zpracovávám tyto výtvarné 
zákonitosti do stylizovaného až 
symbolického tvaru-stavby ob-
razu. Barevnost se  zde ještě ni-
jak neprojevuje, přesto nachází 
uplatnění ve škrabané kresbě 
do podkladu, ze začátku vý-
hradně v hnědé barvě spojenou 
s voskovou pastou. Tak vzniklo 
přibližně kolem 30  ojedinělých 
obrazů – kreseb v kombinované 
technice v průběhu několika let. 

Autor o sobě, 1974
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U konce sil
škrabaná kresba
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 Pohádkový les, olej    Motiv z Paříže, olej
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Interpret Ludwiga 
van Beethovena
olej
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1980
1989
osmdesátá léta  Výstava k 90. výročí města Napajedel

 Vzpomínání, olej  |  Moře Debussyho, olej
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Údiv
olej, paleta
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 Krajina bez názvu, olej    Hudba s partiturou, olej

Teoretici umění tvrdí o Zdeňku 
Hudečkovi, že usiluje o nevšední 
pohled ve směru zobrazované-
ho objektu ve všech jeho pro-
měnách a souvislostech. Já si 
prostými slovy dovoluji tvrdit, že 
Zdeněk Hudeček ve svých dílech 
krásu pozdvihuje nad ošklivost, 
něhu povyšuje nad krutost, že 
pozemské zbavuje tíhy a že snu 
dává vstoupit do denního světa, 
aby chránil člověka před tvrdou 
realitou. Malířské dílo uměl-
ce vzniká v reálném světě, ale 
v jeho případě, jak sám říká, ve 
světě viděném jinak – ve světě 
přetvořeném vědomím, ve svě-
tě, v němž nežije jen chladně až 
mrazivě rozum, ale i srdce a tou-
hy, pocity uvolnění a svobody 
někde uvnitř. Kdo zná obrazy 
Zdeňka Hudečka, ten ví, že se 
v nich jedná o originální, pů-
sobivou konfrontaci reálného 
světa se světem neskutečným 
a že jejich autor se pohybuje ve 
snové, imaginativní poloze, kte-
rá je mnohým z nás ovšem také 
velmi blízká. Sám o tom říká: 
Chápu, že moderní život si bez 
technických vymožeností nelze 
vůbec představit. Mám však do-
jem, že i v tomto světě si má člo-
věk najít místo pro city, pro svá 
snění. A právě proto má umění 
v dnešní době ještě více než kdy 
jindy napomáhat ke sblížení 
lidí, k obohacování jejich citové-
ho života a ke zvyšování jejich 
estetické úrovně. 

PhDr. Marie Mikulcová, 1987 
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V mracích
olej
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 Červené jablko, olej, paleta    Ptačí krajina, olej Červené jablko olej paleta  Ptačí krajina ol
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Podzimní katedrála
olej
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 Jaro, olej  |  Cesta za štěstím, olej    Milenci, olej  |  Rozkvetlá partitura, olej
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 Ruce a katedrála, pastel

 Hudba, olej
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 Dívčí opojení, olej    Světla katedrál, olej  |  Vynoření ze tmy, olej
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Na téma Niccolo Paganini
olej
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1990
1999
devadesátá léta  Zátiší s partiturou, olej    Hudba, olej, paleta  |  Hnízdo, olej
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 Hudba v oblacích, olej

 Až abstraktní krajina, olej



35

 Cesta lesem, olej  |  Sváteční jaro, olej    Lesní krajina, olej



36

 Mezi nebem a zemí, olej 

 Na vlnách erosu, olej   
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Motiv, který řadu let vstupuje 
do Hudečkových obrazů, je ka-
tedrála. 

Proč malujete katedrály?

Dojmy a zážitky z francouz-
ských katedrál ve mně ještě ne-
vyprchaly. 

Je motiv katedrály s něčím 

srovnatelný?

Katedrála mně připomíná les  
plný zeleně, vysokých stromů, 
nebeského světla a ticha. Krá-
číme v něm s obdivem a s vědo-
mím věčné krásy. 

Les jako katedrála – to je 

krásné srovnání. Čím je pro 

vás les?

Do lesa vstupujeme jako do pa-
mátného místa gotické katedrá-
ly s barevnými okny a pevnými 
nosnými sloupy, které podpírají 
klenbu listnatého stropu a ten 
jako diamant propuští sluneč-
ní paprsky. Kráčíme v něm tiše 
a s obdivem, s vědomím, že za 
chvíli uslyšíme hudbu nebo jen 
melodii v podobě hry větru v ko-
runách stromů. 

Z toho, co říkáte, je zřejmé, 

že katedrála je pro vás  velmi 

přitažlivým motivem…

Je pro mne motivem uzavře-
ného prostoru, uzavřené krásy 
a víry, prostupující až k nebe-
sům. Je nitrem každého, kdo do 
ní s pokorou vkročí. 

Kráceno z rozhovoru 
pro časopis Rodina, 1995
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 Krajina a moře, olej    Adam a Eva, olej    Vůně růže, olej
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 Na vlnách erosu II, olej

 Přítomnost Ježíše Krista 
      v Sixtínské kapli, olej



42



43

 Příchod jara, olej    Snění , olej    Hudba, olej



44

 Vznikání, olej

 Opuštěné hnízdo, olej  
        Ptačí večer, olej
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47

 Nebeské zjevení, olej    Koupání, olej    Vesnice v okně, olej
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49

 Plod země, olej    Náruč, olej  |  Hudba, olej    Zlatý déšť, olej
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 Motiv z Chorvatska, olej    Zima, olej  |  Z cyklu Vzrušující vodopády, olej
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2000
2010
desátá léta 21. století  Jeskyně času, olej   

 Blíženci, olej, paleta  |  Rozkvetlá krajina, olej



52

 Divadelní moře, olej



53

 Něžnosti, olej  |  Stříbrná alej, olej    Přímořský motiv, olej  |  Červená náruč, olej

Svým datem narození a odhod-
laným vstupem do uměleckého 
dění je představitelem nové ge-
nerace, která si svou pozici vy-
budovala bez ohledu na lokální 
tradice a konzervativně vníma-
né zvyklosti veřejnosti. V širo-
kém tématickém okruhu krajin, 
fi gur, portrétů i zátiší je pro něho 
nejdůležitější zachycení mo-
mentálních emocí a představ. 
Ničím nesvázaná představivost 
přináší své plody. V Hudečko-
vých obrazech, kde najdeme 
jak vizuální zpracování prosto-
rové atmosféry, tak i výtvarně 
zachycené obrazy virtuální re-
ality. Zdeněk Hudeček je typem 
autora, který intuitivně reaguje 
na podněty, jejichž dění je pří-
tomen, ale v momentu tvůrčí-
ho přepracování do výtvarné 
podoby se dostává k niterné 
potřebě přesunutí téhož pozo-
rování k nadnesenému pojetí 
obohacenému o silně emotivní 
obsažnosti. 

 Mgr. Marie Martykánová, 
kráceno z publikace 

Uh. Ostroh, 2000
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 Řez lesem, olej   Harmonie, olej  |  Léta lesa, uhel



55

 Noc, uhel  |  Partitura Leoše Janáčka, uhel    Ludwig van Beethoven, uhel  |  Antonín Dvořák v New Yorku, uhel
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V roce 2005-2006 jsem objevil možná novou výtvarnou disciplínu 
v podobě reliéfů z tuhého papíru, jako základu pro další zpracování. 
Nadšen tímto projektem vytvářím po dobu dvou let kolekci originálů 
v komornějším provedení, poprvé prezentovanou na jedné z výstav 
v roce 2006. A právě o těchto malých obrazech by se dalo říct: nepatrné 
vybočení z dosavadní malířské tvorby je vlastně logickým vyústěním 
nově se pokoušet výtvarně vyjadřovat. Papírové reliéfy, později pojme-
nované Reliefní album, nejsou ničím jiným, než hrou s poddajným ma-
teriálem k vytváření určitého záměru. Pravděpodobně se však jedná 
o jednorázovou záležitost, která se bude nebo spíš nemusí opakovat. 
Tyto originálně pojednané plastické obrázky dotvářené kresebným 
a barevným koloritem, mnohdy inspirované z cest po přímořských ob-
lastech jihu, ale také z cest, které jsem nikdy nerealizoval, ale jako kdy-
bych tam byl. Snění, představivost, fantazie a hledání, to jsou faktory, 
se kterými stále pracuji a snažím se je rozvíjet.

Kráceno z autorových výpovědí, 2006 
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 Blízko nebesům, olej  |  Okřídlené mateřství, olej    Hlava Krista, olej  |  Ikarův pád, olej
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 Španělská inspirace, olej    V proudech, olej  |  Les, olej    Věže katedrály, olej  |   Čtyři roční období lesa, olej
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Ostrožské hody s právem, triptych, olej
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Folklor v díle Zdeňka Hudečka 

Když jsem v roce 2007 uviděl rozmalovaný obraz-triptych roztančeného a duhového 
barevného hemžení lidové slavnosti u krásného zámku v Uherském Ostrohu, netušil 
jsem, že se milovník křehkých a snových žen, prchavých dojmů, duchovních odrazů 
krajinných dojmů od nás i ze světa, tak upne na folklor. Možná je to věkem, kdy si člo-
věk, když ohmatá vše kolem sebe a pustí se i do světa fantazie, uvědomí, že je někde 
zakořeněn, že to genius loci je silnější v jeho naturelu, než si připouštěl. Tak jsem se 
mohl na řadě výstav seznamovat s folklorními náměty, které postupně rozšiřovaly svou 
tematiku. 
Zkušený malíř začal s fi gurami, vypořádává se s velkými kompozicemi Slováckého roku, 
Jízdy králů v Kyjově, kde využívá svých zkušeností z původní malby, aby navodil pro-
línání současného a historického obrazu reality. Vlastně tohle napětí, mezi tím co je 
a bylo je základním motivem jeho folklorních obrazů. Najdeme jej v krojových studiích, 
motivech muzikantských, kde poznáme i jeho přátele, najdeme je v krajině, architektu-
ře vesniček, které se v obrazech nacházejí (Ostrožska, Horňácka, Podluží i Kyjovska.)
Umělec vychází z konkrétní reality, ale vkládá do ní své barevné vize, svůj pohled du-
chovního spojení s minulostí, která se zde v krojích, prvcích architektury, nebo v du-
chovním zaujetí lidu shromážděného na pouti u sv. Antonínka nadčasově propojuje. 
V poslední době se mezi obrázky v ateliéru objevilo nové téma – vinařské sklípky. Uměl-
ce zaujalo natolik, že z nich pomalu vzniká poutavý cyklus, který rozvíjí předcházející 
folklorní polohu jeho obrazů. Nejde mu o dokument, jaký se objevuje v malbě dost 
často, ale o symbol, který je sukusem tradice a víry kraje.
Vždyť hrozen a víno jsou symboly, jejichž význam je tradicí kladen hned za symbol obil-
ného zrna. Zobrazení velkého hroznu – symbolu země hojnosti – je prastarý motiv vý-
chodních národů. Víno bylo už ve starověku považováno za božský nápoj osvobozující 
od pozemských starostí a přinášející životní radost. Víno, významná plodina v Palestině, 
hraje v Bibli významnou roli a vyskytuje se v textu asi dvěstěkrát, vinice více než stokrát 
a desítky jsou dalších odvozenin. Má široké lidské rozpětí: píše se o dělnících na vinici 
(k nimž byli přiřazováni patriarchové a světci Starého i Nového zákona) i podobenství 
o zlých vinařích. Ježíš sám se označuje za vinnou révu (strom života) a uplatnil svou 
přízeň vínu v řadě zázraků.
Zdeněk Hudeček se soustřeďuje na objekty, ve kterých vrcholí složitá a náročná prá-
ce s tímto božím darem. Vnímáme, že nejde o záznam reality, i když ta se v motivech 
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uplatní svou architektonickou tradicí, ale jde spíše o symbol společenství obce, posel-
ství práce a víry, která je ve sklípku ukryta a dozrává do jiskřivé krásy těžce dobitých 
darů země i lidské družnosti. Jako by zde vrcholilo setkání historie a současnosti, které 
je šťávou jeho folklorních motivů, ozvláštněné barvou, atmosférou, moderním cítěním. 
Autor zde objevuje nadčasové téma s hlubokým lidským poselstvím, zahleděným do 
budoucnosti lidské pospolitosti přes závazné dědictví tradice. 

PhDr. Karel Bogar,
historik a teoretik umění, publicista, galerista a pedagog,

od roku 1999 je kurátorem mezinárodních sympozií
Frýdlantský umělecký smalt



63

 Blatnické búdy, olej    Krojované jaro, olej  |  Vinohradem, olej    GENiové, olej  |   Radost v Kyjově, olej
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  Hudební Uherský Ostroh, olej

 Z cyklu Tančící ostrožsko (Uherský Ostroh), olej  |  Z cyklu Tančící ostrožsko (Blatnice pod Sv. Antonínkem), olej 
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 Autoportrét, olej  |  Z cyklu Tančící ostrožsko (Hluk), olej  |  Z cyklu Tančící ostrožsko (Ostrožská Lhota), olej

  Hody v Uherském Ostrohu, olej  |   Velké právo, dřevěná plastika



66

 Blatnické panorama, olej

 Vinné sklepy v noci ve Vrbicích, olej 
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 Symboly Blatnice pod Svatým Antonínkem, olej  |  Jaro ve Velkých Pavlovicích, olej

 Blatnické búdy, olej
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 Galuškovo Slovácko, olej  |  Horňácké slavnosti z Kuželova, olej   

 Sólo pro stárka v Uherském Ostrohu, olej    Horňácké slavnosti z Kuželova II, olej  |   Vinohrady, olej
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 Sváteční neděle na Svatém Antonínku, olej
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 Sklepy v Dolních Bojanovicích, pastel  |  Areál vinných sklepů v Petrově, olej   

 Ve jménu hodových tradic, olej  |   Sklep v Dolních Bojanovicích, pastel
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Úvodní texty: Mgr. Marie Martykánová, PhDr. Karel Bogar
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Mgr. Marie Martykánová, autor
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