
Pět otázek Bohouše Rumla pro Věru Mačkovou. 
 

V dnešním rozhovoru jsem se zeptal na pár otázek své kamarádky malířky Věry Mačkové, která mne, jako naprostého neznalce 

umění, velmi oslovila svými obrazy. 

 

Vím, že tvoje povolání je zdravotní sestra. Jak si se dostala k malování? 

V roce 2000, v době krátkodobého, asi měsíčního, onemocnění, jsem nahlas uvažovala před dcerou (zrovna jí vytrhli osmičku), 

co bych třeba mohla zkusit dělat? „Třeba bych zkusila malovat?“ Dcera vyšla z bytu a vrátila se za 2 hodiny.  Byla ve „Zlaté lodi“ 

a nakoupila 6 tub akrylových barev „Van Gogh“,  paletu, štětce a  karton. To bylo poledne. Když se vrátili domů dcera i manžel, 

divili se, kdo to maloval. Sama nevím, jak jsem došla k barvám země spálené sluncem - Itálie, ale tak vznikl obraz „Agáve“, 

který jsem pak věnovala dceři. Pak další z prvních obrázků byly mraky, pak motýli a krajiny. S kyticemi ve váze jsem měla 

problém a také je to na prvních obrazech znát. Věřím, že je to opravdu duševní odkaz otce. Otec byl narychlo odvezen do 

nemocnice, operován k ránu. Když jsem přijela za ním během dopoledne, spal. Přesto jsem říkala sousedovi na lůžku, že mne 

vnímá a držela ho za ruku dál. Tatínek se ale už  neprobral a v klidu zemřel. Za čtvrt roku po jeho smrti jsem začala hrát na 

foukací harmoniku (uměl krásně hrát), zkoušela jsem to v dětství, ale neúspěšně. Zahraji písničku, kterou mám v sobě.  Jinak 

jsem byla dobrá v matematice a to potvrdil na srazu i učitel matematiky prof. Vitvar. O malování se o mne v superlativech nikdy 

nemluvilo. 

 

Když se dívám na tvoje obrazy a obrázky, rozdělil bych je do čtyř tematických okruhů a sice, budovy a stavby, 

příroda, květiny a motýly. Co maluješ ze všeho nejraději?  

Kytičky natrhám podél cest či na zahradě, otáčím je ve váze a maluji ze všech stran. Maluji je pro radost a pak je i  rozdávám. 

Když má někdo smutek na duši, tak se u nich rozzáří. Vždy je to pro mně pozitivní energie, když mohu udělat někomu radost. 

Když maluji motýly, tak se trochu vracím do dětství ne vzpomínkami, ale sněním. Je to barevný svět a já jsem vždy měla ráda 

pohádky - četla jsem i slovenské. Když však maluji krajiny, to se vracím do dětství vzpomínkami na tátu, který maloval olejem. 

A vždy, když si nevím rady, v duchu říkám: „Táto pomož mi“ a pak najednou je to pár barev a obraz má duši. Malovat stavby, to 

je pro mne velká výzva a mám z toho i trému. Trému z toho, jestli splním představy majitelů objektu či rodáků. 

 

Máš nějaký svůj obraz, který máš nejraději a nikdy bys ho neprodala? 

Snad kromě „Agáve“, který je dcery, je to obraz „Jez v Chrástu nad Sázavou“. Je to obraz mého dětství. Měli jsme dům právě 

s pohledem na tento jez. Miluji vodu a na jezu jsem v létě byla pořád jak přikovaná. 

 

Pořádáš spoustu výstav a vernisáží, kde je možné tvoje obrazy i koupit. Myslíš si, že je možné se v dnešní době 

uměním malování normálně uživit? 

Obrazy si můžete zakoupit přímo při vernisážích. Další možnost je zakoupit je přes telefon, rozdala jsem spoustu vizitek 

s mobilem a internetovou i e-mailovou adresou. S radostí si kupuji  dražší rámy, protože v nich obrazy vypadají podstatně lépe . 

S radostí nakupuji i dražší barvy, taková zlatá zeleň firmy „Liquitex“, je úžasná. Jsem ráda, že na ně nemusím brát peníze 

z rozpočtu rodiny. Nevím, co bych dodala víc. Prodej obrazů je vždy o vernisáži, není to stálý příjem, ale jednorázový. Nakoupí 

se do foroty vše potřebné.  Hlavně rámy, u nich se spoléhám na Janičku Valšubovou z Řevnic, barvy od zmiňované firmy a štětce 

z pravých „kuních“ chlupů, ty stojí za to! 

 

Už delší dobu žiješ a maluješ v okolí Berounky pod brdskými lesy. Jak moc tě místo, ve kterém žiješ, zasáhlo a 

ovlivnilo jako malířku? 

Je to úžasně místo, úžasná vesnička Halouny. Přímo na úpatí Brdských lesů. Les je bez konce, pokaždé jiný, sluncem rozzářený 

či pochmurný. Jsou tu nádherná zákoutí, ať u Babky, krásné nízké kleče či u „El Pasa“ ten fantastický kaňon. Barvy podzimního 

lesa, to jsou barvy obrazů mého otce. Vůně letního lesa mi opět připomene jak jsem s ním jezdila na houby. Sázava, u jejíž 

břehů jsem vyrůstala je žlutá od jílu či zlata? Berounka je trochu jiná než Sázava, má v sobě stříbro, je modrá až do černa. Ráda 

jí maluji, ráda maluji zlato lesů, barvy listů od okru přes oranž do ruda, ale nesmí být suché léto a podzim, pak je vše rychle 

hnědé a bez barev. Nevím, co bych dodala snad jen, že děkuji, že jsem přítomna v takovém krásném kraji. 

 

Děkuji ti mnohokrát za krásné a upřímné odpovědi.  

 

Když se dívám na obrazy a obrázky, které Věra maluje musím říci, že je v nich opravdu hodně barev a duševní síly. Asi nejvíce 

se mi líbí její budovy a stavby. Je krásné, když umí člověk namalovat stavbu a ona pak vypadá úplně stejně jako ve skutečnosti 

a promlouvá k Vám úplně stejně jako byste před ní stáli. Každý se zkrátka dívá na umění jinýma očima a líbí se mu víc než 

rozlitá barva na plátně. Věra ve mně jen utvrzuje moje přesvědčení, že některé věci se nedají naučit a dostáváme je jako dar. 

 

Některé z obrazů můžete také vidět ve výloze Informační kanceláře DOBNET, o.s., kde jsou vystaveny a jednou za měsíc 

obměněny. Další obrazy Věry Mačkové, můžete vidět na Internetu na adrese www.mackova.com, kde také najdete všechny 

kontaktní informace.      

           (br) 

http://www.mackova.com/

