Ráda bych Vám představila paní Zoru Voženílkovou,
malířku a lektorku malby na hedvábí.

http://www.zorasilk.cz/

Zora Voženílková je rodačka z Pardubic, dokončila studium na ČVUT - FSI v Praze a
později na PIBS (Prague International Bussiness School). Několik let spolu s
rodinou strávila v zahraničí, nejprve v Německu a později v USA. Od roku 2005 žije
opět v České republice.

R: Paní Voženílková, co Vám dal život v zahraničí?
ZV: Díky pobytu v zahraničí jsem v životě dostala různé lekce a příležitosti k růstu. Ne vždy to bylo
jednoduché, ale často díky prožitku a vlastní zkušenosti, jsem získala i jiný pohled na život. Naučila
jsem se pokoře a skromnosti.
R: Co Vás přivedlo k malbě na hedvábí, Vaše původní profese je z úplně jiné oblasti?
ZV: Ve škole a v práci jsem se zabývala pravými úhly a rovnými čarami. Život ale není hranatý a rovný,
ale vine se a překvapuje. Proto mě baví pozorovat barvu na čistém hedvábí, kdy se bez zábran a
svobodně šíří tam, kam ona chce, souvisí to určitě i s mojí podvědomou touhou po svobodě.
R: Vy si však nemalujete jen sama pro sebe, ale předáváte zkušenosti dál, co Vás k tomu vede?
ZV: Postupně jsem pronikala do tajemství barev a jejich kombinací. A přemýšlela, jak využít jejich
vlivu na lidskou psychiku, emoce a celkově na lidské zdraví prostřednictvím hedvábí. Proto nabízím
kurzy malování na hedvábí, pronikám s dětmi i s dospělými do tohoto tajemství a předávám jim mé
zkušenosti a znalosti jednotlivých technik.
Pozn. redakce: http://zorasilk.cz/kurzy/, http://zorasilk.cz/galerie/
R: Když chci u Vás malovat na hedvábí, musím s tím mít již nějaké zkušenosti?
ZV: Absolutně ne, ani nemusíte umět malovat, je to rychlé, snadné a zábavné, stačí jen chtít a začít.
R: Co si můžu po kurzu odnést s sebou domů?
ZV: Malovat můžete na ručně obšité šály, šátky, či třeba kravaty, a obdarovat tak své blízké Vámi
vyrobeným dárkem. Dekorací můžou pak být obrázky v rámu, polštáře nebo další výrobky. Ale nejen
to. Během malování nemyslíte na minulost a na budoucnost, to co prožíváte, je radost z přítomnosti,
malování má hluboký terapeutický účinek na Váš organismus. Současně využíváte i vliv barev a jejích
kombinací na lidskou psychiku, emoce a celkově na lidské zdraví.
Pozn. redakce: http://zorasilk.napixel.cz/produkty/
R: Má výběr místa, kde malujete (Vila Pavla v Pardubicích), nějaký hlubší význam, nebo je to
náhoda?
ZV: Vila Pavla mě sama oslovila svojí atmosférou a krásnou architekturou. Jsem nadšená, že jsem
našla tento atelier.

R: Děkuji za rozhovor
Pavla Svobodová
Redakce: Rozhovor s paní Zorou jsem si opravdu užila. Na první dojem vidíte hezkou mladou ženu,
éterickou bytost, něco jako dobrou vílu. Nedejte se však ošálit vzhledem, vnitřní odhodlání, pozitivní
energie a kreativita nabíjí celý ateliér neopakovatelnou atmosférou kombinovanou s krásou jemného
hedvábí.

