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Rok 2014 byl bohatý – na příležitosti 
k malování, na inspiraci, na výstavy…

Ve Výtvarném spolku Hruška maluji v průběhu 
roku v ateliéru oleje Angkor Vat (téma 
„zrcadlení“), Kanoe ve vodní tříšti (téma 
„sport“), Magdaléna (téma „portrét dítěte“) 
a Vzpomínka (téma „trh“).

Začátek léta pak v plenéru akryly Mlýn na 
Sázavě, Daleký pohled a LES ARBRES. 
Z plenéru na konci léta – pořádaného Národní 
galerií – si přivážím obrazy Hory, a to sice 
jizerské a Viděno okenní tabulkou (vzniklo za 
deště). Zcela neorganizovaně pak vznikají 
pastel Zešílevší les a plátno S kopce do kopce.

Angkor Vat - 80x40 cm, olej na plátně

Vzpomínka - 70x50 cm, olej na plátně Magdaléna- 43x43 cm, olej na plátně



Hory, a to sice Jizerské - 70x30 cm, akryl na plátně

S kopce do kopce- 60x50cm, akryl na plátně



Kanoe ve vodní tříšti- 70x30 cm, akryl na plátně

Mlýn na Sázavě - 40x30 cm, akryl na plátně



LES ARBES - 30x40 cm, akryl na plátně

Daleký pohled- 40x30 cm, akryl na plátně Viděno okenní tabulkou- 30x40 cm, akryl na plátně

Zšilevší les - 44x31 cm, pastel



          

Zelinářův sen – 80 x 60, olej na plátně

Kouty – 40 x 30, tempera na papíře Kry-kry – 60 x 80, olej na plátně

Naše lektorka Veronika si letos na zadání 
opravdu dává záležet: ledová krajina (Kry-kry), 
Hostina (Čekání), 3 Grácie (Trikolóra), nádraží 
(Modré období), zahrada (Zelinářův sen).
Na jaře odjíždím na měsíc do Londonderry 
v Severním Irsku a chodím tam hned do dvou 
malířských kroužků. V kufru si domů přivážím 
Pohled z Majáku, Bukolické Severní Irsko 
a Kde to tak asi může být.
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Čekání – 70 x 50, olej na plátně

Trikolóra – 60 x 80, olej na plátně Modré období – 60 x 80, olej na plátně
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Kde to tak asi může být – 50 x 40, olej na plátně

Bukolické Severní Irsko – 50 x 40, olej na plátně

Pohled z majáku – 50 x 40, akryl na plátně

Inspirováno Paulem Cézannem – 43 x 40, olej na dřevě
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  2012
Ve školním roce maluji tradičně každé úterý ve Výtvarném spolku 
Hruška na Újezdě.  V letním semestru pod vedením akad. mal.  
Jaroslava Kláta. Řešíme spolu hlavně kompozice. Vzniká 
Podmořský svět,  Divadelní prolínání a Bolero.

  .uskuK od índ ráp an merénelp mýkseČ s udej hcánindzárp O
Na velkých formátech  zkouším jakousi zkratku (Šporkův mlýn, 
Průsečík cest,  Průhledy).  Prý bych  se mohla propracovat k
abstraktní krajině. Největší úspěch má ovšem  Kuksík. 

Divadelní prolínání - 70 x 90 cm, olej na plátně

Mezi dvěma vodami - 80 x 60 cm, olej na plátně

Bolero - 80 x 60 cm, olej na plátně
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Výtvarný životopis 
                                         

     

Polovina  90. let 

     Konec  90. let 
 

                          
 

     Nové tisíciletí
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Dagmar Hartmannová

2013

2014 Samostatné výstavy
Asociace institucí vzdělávání dospělých, Praha
Kavárna Pod hodinami, Brno
AC klub, Hradec Králové

2014 Výtvarný spolek Hruška

Zahrada (kavárna Kafíčko, Praha 5)

Ohlédnutí (Faustův dům, Praha 2)


