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NAROZENINY, 1978, OLEJ, 100 x 130 cm

PŘED BENÁTKAMI, 2000, OLEJ, 120 x 120 cm

NOČNÍ SONÁTA, 1979, OLEJ, 95 x 106 cm

Akademická malířka

Jindra 
HUSÁRIKOVÁ
roz. Pelcová
Narozena 
14. 4. 1931 v Trmi cích
– Ústí nad Labem.

Absolvovala Státní ke -
ra mickou školu v Teplicích (1946–49) a Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1949–54).
Od šedesátých do poloviny sedmdesátých let žila
a pracovala na Karlovarsku, od roku 1976 půso-
bí v Praze, od roku 1987 souběžně v Praze a Po -
děbradech.

V roce 1974 získala zlatou medaili na mezinárod-
ní výstavě obrazů v Neapoli (Concorso
Internazionale di Pittura Italia 2000). Roku 1980
jí byl udělen mezinárodní uměleckou společností
Vanvitelli v Neapoli čestný titul Accademico
Honoris Causa za aktivitu v oblasti umění. V roce
2000 byla vyznamenána cenou Masarykovy aka-
demie umění Praha za uměleckou tvůrčí činnost.

Z ohlasů na autorčinu tvorbu:

KAREL MILER, Praha 67
…Její svět je světem okouzlení. Ti, kteří kráčí cestou
neintelektuálního chápání života, jsou jejími souro-
zenci. Předků má mnoho, především jmenovaného
Chagalla, primitivy středověku i moderní, van
Gogha, Ensora, německý expresionismus
a kdovíkoho ještě. Ale na tom nezáleží, důležité je,
že všechno splývá v jediný nerozpojitelný celek,
jemuž nechybí ryzí cit, ani pevná forma. Obrazy
mají vysokou malířskou kulturu, jakou není možno
okoukat či napodobit. Tu má jen rodilý malíř…

MARZIANO BERNARDI, Torino 69
Poukazovat fantastický svět československé malíř-
ky na svět Chagallův je nevyhnutelné: pohádka,
která vyvstává z hloubky dětské paměti, obrazy,
které se bez ustání pohupují ve vířivém kaleido-
skopu snů. Postavy těchto pohádek mají jedinečný
ráz, střídání těchto motivů závisí výhradně na vzta-
hu tohoto „typu“ (který kupodivu vyvolává profil
slavného Carra metafyzika) s prostředím, do kte-
rého je umístěn; a procházení z obrazu na obraz
hlubokých a jemných tonalit, potlačených, same-

tových poukazuje na vypravěčskou důslednost roz-
marné Umělkyně, ale i na hranici oblasti surrea-
lismu.

FLORIANO DE SANTI, Torino 72
…Poetické esence Husárikové tkví ve faktu, pozo-
ruje metamorfózu vesmíru za úzkostlivě uzavře-
nými okny své malé observatoře „vizionářské
umělkyně“. Harmonická muzikálnost kompozič-
ního založení, moudré vložení tónů barvy, která
je daleko od vnucování terapie hořké a frustrantní,
nasycující každou věc a udržující každou báseň
v živém muzeu naší paměti.

PIETRO BARGIS, Torino 76
„Cirkus“ jako metafora reality, která fascinovala
tolik moderních mistrů, se v Husárikové vrací
s tématickými variacemi jednotné autonomie pro
chromatickou škálu, symbolický odkaz
a atmosféru snového okouzlení, kde se zdá, že
slavná aspirace Bretona opravdu nachází kon-
krétní určení. V „Cirkusu“ jsou protagonisty žong-
léři; popírají podmíněnost prostoru a času a ani si
ho neuvědomují, utkvělí tak, jak jsou v jejich gym-
nastickém andělství ponořeni do mytického zla-
tého věku společně s ušlechtilým koněm, kdy lidé
rozuměli řeči zvířat.

ANGELO DRAGONE, Torino 82
Na poslední výstavě Husáriková znovu předvá-
dí tajemný a melancholický půvab svých malíř-
ských bájí.

S obrazy Jindry HUSÁRIKOVÉ je možno se sezná-
mit v těchto galeriích:

Galerie CHAGALL Brno • Galerie HŘEBÍČEK Brno
• Galerie VIDA České Budějovice • Galerie FANY
Český Krumlov • Galerie Alfa Omega Karlovy
Vary • Galerie U dvou čápů Karlovy Vary •
Galerie Prager Kunstsalon No rimberk • Galerie
„V“ Podivín • Galerie Malá Šárka Praha • Galerie
Zlatá lilie Praha

TORD BAECKSTRÖM, Göteborg 68: …ve svých dřívějších obrazech Husáriková
pracuje s dychtivou chutí po barvách, ostrými kontrasty a hustě sestavenými

plochami; existuje také vývojová linie jejího malířství k subtilnější a více související
barevnosti. Všude se pociťuje přítomnost prudkého temperamentu, jehož citové

zážitky se přímo vyjadřují v rytmech barev a obrazů.

JOSEF KEŠNER, Praha 99: Jindra Husáriková je z rodu umělců tvořících především
srdcem. Její obrazy mají hluboce lidský obsah, který je cítit 

jistotou a teplým bezpečím života. Celou vynikající tvorbu české malířky 
rozeznívá silný podtext optimismu, něhy a víry v lásku a štěstí.

JINDRA HUSÁRIKOVÁ


