
Srdcom maľované
Jej obrazy vás nenechajú 

ľahostajnými, dotknú sa vás 
a pocítite ich pozitívnu energiu. 

Zlatica Vinšová sa totiž pri 
maľovaní necháva viesť svojím 

srdcom.

Ako ste sa dostali 
k maľovaniu?
Chcela som obraz do obý-
vačky a žiadny sa mi nepá-
čil. Nič, čo som videla, ma 
neupútalo, neoslovil ma 
žiad ny. Môj muž mi pove-
dal: „Veď si ten obraz na-
maľuj!“ Vtedy som si kúpi-
la plátno, farby a začala sa 
moja éra maľovania. Začala 
som jedným obrazom, na-

sledoval ďalší a ďalší a zrazu 
som zistila, že nedokážem 
prestať maľovať. Vždy boli 
nejaké pocity, niečo sa udialo, 
čo ma „nútilo“ vkladať to do 
obrazov.

Čo je vašou inšpiráciou 
pri maľovaní?
Je to taká energia, jednodu-
cho to cítite a potrebujete to 
zo seba dostať von. Ten pocit, 
keď maľujete niečo, čo vychá-
dza zo srdca priamo na plátno. 

Mám to tak vnútri prepojené, sta-
čí priložiť štetec namočený do far-
by na plátno a už maľujem srdcom. 
Mnohí hovoria, že z mojich obra-
zov cítia energiu, že sú „vibračné“. 
Tak dúfam, že každý, kto ich uvi-
dí, tiež pocíti lásku, ktorú do nich 
vkladám.

Keď idete maľovať, nejako 
sa pozitívne naladíte, 
prípadne keď maľujete obraz 
na objednávku, nejako ho 
energeticky „programujete“?
Je dobré, keď viem, pre koho ob-
raz maľujem. Vďaka obrazu vlastne 
spoznám toho človeka, stačí, že mi 

o sebe povie pár slov, prípadne po-
šle fotografiu miesta, kde plánuje 
môj obraz umiestniť a potom to už 
ide… Akoby som sa naňho napoji-
la a vlastne ho maľujem, jeho emó-
cie, dušu. Ja vlastne vôbec neviem, 
čo idem maľovať, jednoducho len 
beriem farby do rúk, neviem pre-
čo, neplánujem si to dopredu, čo 
vznikne, je to proste spontánny 
proces, maľba vzniká v napojení 
na toho človeka a vlastne sa maľuje 
sama.

Máte obľúbenú farbu 
a techniku maľby?
Mojou asi najobľúbenejšou farbou 
je červená, dávam ju takmer všade. 
Používam kombinovanú techniku, 
niektoré obrazy sú doslova 3D, far-
by vystupujú do priestoru, obraz 
vďaka tomu vyzerá z každej stra-
ny iný a inak vyzerá aj pri rôznom 
svetle.

Máte nejaké obľúbené témy?
Neskutočne milujem srdiečka. Dá-
vam ich, samozrejme, aj do svojich 
obrazov a vidím ich naozaj všade. 
Všetci, čo ma poznajú, tak vedia, že 
som tým úplne špecifická. Vidím 
srdcia na oblohe, vidím ich naozaj 
hocikde, keď rozkrojím napríklad 
pomaranč, srdiečka nachádzam 
v tráve, všade, kam sa pohnem ma 
„prenasledujú“ srdcia.

Ako si to vysvetľujete, čo vám 
chcú tie srdiečka povedať?
Hovorí sa, že srdcia vo svojom 
okolí vidí ten, kto má otvorené oči 
a srdce. Vždy, keď zbadám nejaké 
srdiečko, veľmi sa poteším. Poviem 
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si, že niekto tam hore ma 
má veľmi rád a poďakujem 
sa za to.

Namaľovali ste 
špeciálne srdce pre 
svoju sestru...
Mojej sestre veľmi nečakane 
zomrel priateľ, ktorého veľmi 
milovala a plánovali spolu 
budúcnosť. Vtedy vznikol 
nápad, dať ich dvoch do jed-
ného srdiečka. V tom srdieč-
ku som sa snažila vystihnúť 
lásku a spojenie mojej sestry 
aj jej priateľa. Jedna polovica 
tohto srdiečka zobrazuje živú 
dušu a druhá polovica mŕtvu 
dušu. To srdiečko je naozaj 
špecifické, dokonca k nemu napísal 
báseň jeden umelec, pretože z neho 
cítil nesmiernu silu.

Ako môžu čitatelia prejaviť 
lásku tomu, koho majú radi?
Ak chcete niekomu prejaviť svoju 
lásku, namaľujte alebo darujte mu 
srdiečko. Je to jednoducho úžasný 
symbol lásky, ktorý má nesmiernu 
silu, je jedno, či ho namaľujte, či 
darujete srdiečko z dreva, papiera, 
akékoľvek srdce v sebe nesie veľké 
posolstvo lásky.

Zlatica Vinšová
Milujem módu, umenie hudbu,srdiečka 
a všetko čo má dušu. Od malička rada 
maľujem a niečo vyrábam. Vždy som si 
oblečenie šila a dotvárala na svoj obraz 
čím sa každý kúsok stával jedinečným 
doplnený o vlastné, ručne vyrábané 
doplnky. Každý jeden kúsok oblečenia 
alebo obrazu je originál. Vzniká v mojej 
hlave a ide priamo zo srdca. Pri každom 
obraze myslím na človeka, pre ktorého 
ho maľujem. Snažím sa tak vyjadriť svoje 
a zároveň i jeho pocity. Je v ňom daná 
osoba, pre ktorú je maľovaný, ale zároveň 
aj časť mňa. Každý obraz má svoj príbeh 
a svoje srdce. Pretože to je to, čo milujem 
a čo ma napĺňa. FB/Zlatica Vinšová Design, 
Instagram/zlaticavinsovadesign,  
www.zlaticavinsovadesign.sk

Náramok Šťastie a láskaNaša srdcovka
Náramok Šťastie a láska je dokonalou harmóniou jemných farieb 
minerálov v kombinácii so štvorlístkom a korálikom so zirkónmi. 
Náramok tvoria hladké a fazetované koráliky z minerálov 
– ruženín, pakistanský prírodný ónyx a zlatý krištáľ. Sú to veľmi 
silné minerály, ktoré pôsobia ochranne pred negatívnymi 
energiami a urieknutím. Posilňujú sebalásku aj lásku 
k druhým, zabraňujú konfliktom a prinášajú šťastie.  
Objednáte aj na dobierku na www.balans.sk.
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