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Cestou dlouhou k vánoční hvězdě putujeme

Výstava obrázků Elišky Peroutkové s vánoční tématikou

28. 11. 2012 – 6. 1. 2013 Zámecká komora

vernisáž výstavy 27. listopadu 2012 v 16:00 hodin

Návštěvníci se mohou těšit na poeticky krásné obrázky pražské výtvarnice, básnířky 

a scénografky Elišky Peroutkové, autorky celé řady knižních ilustrací. Narodila se v Praze, kde 

vystudovala Lidovou akademii umění a Scénografickou školu. Následovalo období intenzivní 

práce v ochotnických souborech a později v profesionálním Městském divadle v Mladé 

Boleslavi. Podílela se na mnoha divadelních inscenacích jako scénografka i návrhářka 

kostýmů. Práci v divadle si velmi oblíbila a získala mnoho významných cen.  Malování pro ni 

bylo vždy velkým koníčkem, kreslila velmi ráda již od mládí. Její obrázky mají své 

nezaměnitelné kouzlo. Pastelové barvy, usměvavé postavičky, svět plný radosti. Rozkvetlé 

louky s modrými zvonky a oblohou prozářenou sluncem.  Příroda s krásnými stromy i vesnice 

s domečky a kostelíky. Na mnohých obrázcích se prolínají různé náměty v kouzelné shodě 

a výtvarném souznění. Kominík přinášející lidem štěstí, zvědavé kočky, pobíhající pejskové, 

staré lucerny,... Je v tom všem zejména vlídná laskavost, snový a krásný pohled na svět 

kolem sebe. Některé obrázky mají své příběhy, jiné básnickou výmluvnost, další určitou 

divadelnost. Svými díly je Eliška Peroutková zastoupena v soukromých sbírkách v Čechách 

a rovněž v zahraničí. Vystavovala v prostředí divadelním i výtvarném - mnohokrát v Praze, 

v Mladé Boleslavi, dále v Českých Budějovicích, v Pelhřimově, na zámku Linhartovy. Vytvořila 

ilustrace k básnické sbírce Markéty Hlasivcové „A ještě dál" (r. 2002), ilustrace k básnickým 

sbírkám Zdeňka Peroutky „Hájemství zpovědnic" (r. 2002), „Květů vůně prchavá" (r. 2003) 

a „Lásky zlatých křídel" (r. 2006). Připravila ilustrace k písním Karla Hašlera a scénář k 

literárně hudebnímu pořadu „Je libo hašlerku“. V roce 2010 ilustrovala knihu Mileny 

Hercíkové „Dětem pro radost“. Pro výstavu ve Vyškově vybrala kolekci ze svých mnoha 

obrázků a také malovaný betlém.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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