Pavlína Kourková
Pavlína Kourková se narodila 14. 10. 1980 v Jihlavě a po absolvování gymnázia Jana Masaryka vystudovala biologii a výchovu ke
zdraví na Pedagogické fakultě UK v Praze. Dále pokračovala studiem
zahradní a krajinné architektury na ČZU, kde využila studijního
zahraničního pobytu v Holandsku. Během studia se zapojila do
několika projektů jako ilustrátorka, např. vyhotovení perokreseb
léčivých rostlin pro knihu Plantas Medicinales Saharaui. Jako zahradní
architektka následně pracovala dva roky v Anglii a v této profesi
pokračovala i po návratu do Čech v roce 2011. Současně s tím začala
také spolupracovat s několika firmami na ilustrátorských zakázkách
a postupně se ilustrování stalo její hlavní profesí. Naplno se mu
věnuje od roku 2013. Od té doby spolupracovala s několika nakladatelstvími pro děti (Modrý Slon, Vydavatelství Rotag) a celou řadou
firem zabývajících se výrobou bylinných produktů (Diochi spol. s r.o.,
Botanicus spol. s r.o., Mediate, s.r.o., Bylinné kapky s.r.o., Linea
Nivnice a.s. aj.). Malovala také pro Botanický a Fyzikální ústav
Akademie věd ČR. Současně se věnuje své volné tvorbě, jejímž
hlavním tématem je velkoformátová botanická ilustrace. Roku 2018
byla pozvána na každoroční mezinárodní výstavu botanického umění
v Moskvě, kde vystavovala a zároveň vedla master-class. V roce 2019
byla její práce vybrána na výstavu botanického umění v Londýně
nazvanou "Plantae". Od roku roku 2019 je také členkou Americké
asociace botanických umělců.

Jak jste s ilustrováním přírody
začínala?
Malovala jsem ráda už od dětství, jen
intenzita a tématika ilustrací se v průběhu času měnily. Vždy jsem ale měla blízko
k přírodě. Pocházím z Vysočiny, kde je
malebná příroda, a tak jsem často chodila
na procházky a ráda pozorovala detaily
kůry stromů, květů, listů i drobné broučky
a motýly na loukách. Doma jsem pak malováním trávila dlouhé hodiny. Při studiu
biologie jsem získala vědomosti týkající se
morfologie a fyziologie rostlin, což jsem
později při malování velmi ocenila.
A) Ilustrování přírodních motivů jsem
se intenzivněji začala věnovat na vysoké
škole při studiu zahradní a krajinné
architektury, kde mě oslovil náš pan profesor, abych malovala květinové záhony do
časopisu věnovanému zahradám. Mým
prvním větším projektem pak bylo vyhotovení perokreseb léčivých rostlin používaných původním etnikem Saharaui. Ty
jsem malovala přímo v terénu, v Západní

Akvarelové velkoformátové ilustrace jsou velice detailní. Jejich provedení často zabere několik
dní až týdnů. Zde je vyobrazeno malování rododendronu, jehož výsledný formát je 70 x 50 cm.
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Š paček obecný (Sturnus vulgaris), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula). Soubor ptáků rozšířený o tematické básně
Vojtěcha Fajfra vyšel v roce 2018 jako tzv. měsíčník s názvem Ptáček s básničkou na každý měsíc. Ilustrace ptáků jsou
součástí autorčiny volné tvorby.
Sahaře, kam jsem se vydala se skupinou
italských vědců v letech 2007 a 2008.
Projekt měl za cíl zachytit a uchovat cenné
znalosti o tamních rostlinách a jejich
možném využití.
B) V následujících letech, při pobytu
v Anglii, jsem si zamilovala botanické
umění, které zde má dlouholetou tradici,
a začala malovat různé rostliny, které
jsem si nosila domů z procházek. Zde jsem
také absolvovala kurz malby čínským
štětcem. Bavilo mě kombinovat rostlinné
motivy s fantazijními postavičkami, do
kterých jsem vkládala své pocity pramenící z čirého vnímání dané rostliny, nejčastěji nadšení, radost a zvídavost. Vznikla
tak série ilustrací tzv. květinových skřítků,

které půvabnými básněmi doplnil můj
přítel Vojtěch Fajfr.
C) Po návratu do ČR jsem ilustrovala
několik dětských knih a začala vytvářet
ilustrace pro celou řadu firem zabývajících se výrobou bylinných produktů.
Spolupracovala jsem také s Botanickým
ústavem Akademie věd ČR. Malování se
od roku 2013 stalo mou hlavní profesí.
Dnes se v největší míře věnuji své vlastní
tvorbě, kterou v posledních dvou letech
tvoří zejména velkoformátové botanické
ilustrace a také ilustrace ptáků. Ráda však
také spolupracuji na projektech, které
mě osloví a jsou spjaty s přírodou. Na
podzim roku 2018 jsem byla pozvána
Ruskou asociací botanických umělců na

Bodlák, divizna a šípek – akvarelové
ilustrace kombinující pohádkový svět fantazie
s rostlinnými motivy. Volná tvorba, rok 2013.
jejich každoroční výstavu do Moskvy,
která nesla název „Rostliny, Mýty a Legendy.“ Vystavovala jsem zde několik
svých prací a také vedla master-class
velkoformátové botanické ilustrace. To
byla skvělá zkušenost.
Co nejraději kreslíte a co Vás na ilustrování nejvíc baví?
Jak už jsem zmínila, témata, kterým se
věnuji, se v průběhu času mění, spojujícím
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Velkou část tvorby tvoří ilustrace pro různé firmy
se zaměřením na výrobu bylinných produktů
jako jsou čaje, tinktury apod. Zde je ukázka ilustrací pro řadu BIO čajů, firma Mediate, s.r.o.,
rok 2014.

ve větším měřítku, než v jakém je najdeme ve volné přírodě nebo na zahrádce.
Miluji detaily a takto jich mohu zachytit
co nejvíce. Výsledné obrazy pak mají
i větší vizuální dopad a mohou se stát krásným doplňkem interiéru. Věřím také, že
v dnešní uspěchané době si rostliny takto
získají více pozornosti a pomohou nám
lidem uvědomit si, kolik krásy nám často
v každodenním shonu uniká a o kolik se
připravujeme, když přírodní prostředí vědomě ničíme.
Jak se ilustrování snoubí s Vaším
povoláním?
Vystudovala jsem přírodní vědy a zahradní a krajinnou architekturu. Získala
jsem tak mnoho poznatků o rostlinách vyskytujících se ve volné přírodě a také
ucelený přehled o okrasných rostlinných
kultivarech, jejich estetických kvalitách

prvkem je však inspirace přírodou. Malování je pro mě formou vyjádření obdivu
a úžasu nad danými přírodními objekty,
a také formou sdílení mého prožitku
s ostatními. Krásu často spatřuji v drob-

ných detailech, ať už je to žilkování listu,
textura, barevný odstín květu nebo ladná
křivka stonku. Ráda si také hraji s kompozicí výsledné ilustrace. Momentálně se
s největší oblibou věnuji malování rostlin
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Topolovka růžová, mák vlčí a kosatec
´Made of Orange´. Květinové obrazy tvoří
momentálně největší část volné tvorby autorky.
Kromě originálů je možné pořídit si je také jako
autorské tisky v limitovaných edicích.
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Ilustrace
vznikají
technikou
akvarelu,
která
umožňuje
vytvořit
lehkou, svěží
a jemnou
malbu.
Akvarelové
barvy jsou
transparentní, nanáší
se ve
vrstvách
a bílou
barvu zde
nahrazuje
bílý papír.
a životních podmínkách. To považuji při
malování rostlin za velkou výhodu.
Výtvarná činnost je v současné době také
mou profesí, čehož si velmi vážím a jsem
za to vděčná.
Máte nějaké ilustrátorské přání nebo
plány do budoucna?

Letos plánuji zúčastnit se velké výstavy botanického umění v Londýně, která
se koná pod záštitou tamní Asociace
botanických umělců. Na to se moc těším.

Pivoňka čínská a kosatec ´Sultan´s
Palace´, velkoformátové obrazy, které byly
prezentovány na moskevské mezinárodní výstavě
věnované botanickému umění v loňském roce.

Je vždy krásné cítit sounáležitost s lidmi
podobného zaměření. A vzhledem ke
vzrůstajícímu zájmu o botanické umění
a stále častějším dotazům na výuku zvažuji, že v budoucnu budu pořádat workshopy botanické ilustrace i u nás. V zahraničí je sdílení dovedností mezi botanickými umělci běžnou praxí, celý obor
se tak rychleji posouvá a zdokonaluje. No
a k tomu všemu bych ráda malovala a malovala poklady, které mi příroda předloží. To je vždy velké dobrodružství.
www.kourkova.cz

43

