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akvarel

4kolekce

vrstvy barev, světla a vody

Vám, jež jste otevřeli tyto stránky, 
bych ráda představila mou tvorbu 
akvarelových maleb v podobě tohoto katalogu.
Připravila jsem

www.terezacerhova.cz

akvarelových obrazů, pro které jsem 
našla inspiraci v projevech světla, 
v textech filozofa Eckharta Tolleho, 
v odstínech modré barvy a chůzi krajinou. 

Doufám, že se k Vám z obrazů přenese lehkost 
tahů štětce a nálada barevných vrstev.

Pokud by Vás některý obraz oslovil a rádi 
byste si jeho atmosféru přinesli domů, 
najdete jej na mých webových stránkách
www.terezacerhova.cz
děkujiděkuji

https://www.terezacerhova.cz/akvarely/


jemnost 
světla

světlo jako ingredience 

hloubka barev

místa, kudy 
promlouvá nebe

chůze 
krajinou

mezery

pouť

modráu



Mění se a tvaruje. 
To podstatné ale zůstává – mění se jen forma.

Místo hluboko v lese u hranic s vedlejší zemí.
Jedinou cestou je potok, který se za časného 
jara propadl do slehlé trávy.

A třebaže toto období
neláká ven příliš lidí, 
nacházím v něm spoustu inspirace.
Dává všimnout tomu, co později 
v čase může být přehlídnuto.

Mění se a tvaruje. Mění se a tvaruje. 

krajina



jemnost světla



Světlo vytváří a vnáší atmosféru, 
do tvorby i do života. 

Vzbudit imaginaci

Prvním tahem štětcem se krajina probouzí.
Náladu oblohy určí místo, kde se potká voda s barvou na povrchu papíru.

Krajinu maluje okamžik, tam kam položím štětec, kde začne tah,
kolik vody se prolne s barvou – na začátku nemám představu, ani dopředu 
nerozmýšlím, jak má výsledek vypadat – uděje se.

Celý proces vzniku je svým způsobem dokonalý tím, že je nepředvídatelný,
proto mám ráda akvarel – co vznikne mě samotnou překvapí.



Svit země

Světlo mezi mraky

akvarel

akvarel

dřevěný rám bílý
š. 37 cm, v. 30 cm

dřevěný rám bílý
š. 37,8 cm, v. 30,5 cm

20 cm

27,5 cm

      14 cm

     20 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/svit-zeme/
https://www.terezacerhova.cz/shop/svetlo-mezi-mraky/


V lehkosti
akvarel

dřevěný rám bílý
š. 36,5 cm, v. 30 cm

20 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/v-lehkosti/


v lehkosti



Déšť se podepisuje na zemi

Jako mlha v ranním světle

akvarel

akvarel

dřevěný rám bílý
š. 33 cm, v. 32 cm

dřevěný rám bílý
š. 39 cm, v. 30,5 cm

16 cm

22 cm

      15 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/dest-se-podepisuje-na-zemi/
https://www.terezacerhova.cz/shop/jako-mlha-v-rannim-svetle/


modráu



hloubka

moudrost

indigo

královská modř



Krajina v modré I
akvarel

dřevěný rám tmavě modrý
š. 42 cm, v. 36 cm

20 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/krajina-v-modre-i/


Krajina v modré II
akvarel

dřevěný rám tmavě modrý
š. 42 cm, v. 36 cm

20 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/krajina-v-modre-ii-pozoruj/


Krajina v modré III
akvarel

dřevěný rám tmavě modrý
š. 42 cm, v. 36 cm

20 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/krajina-v-modre-iii-2/


Objevování

V přírodě se mysl ztiší a naladí se na dojmy – tak na nás krajina mluví, 
svým klidným jazykem – až se nabízí říct, dojemným jazykem,
a není to daleko od pravdy, protože to vůbec není těžké – dojmout 
se tím, jak to je celé vymyšlené a poskládané.

Stejně jako při putování krajinou, dopředu nevíme, co obzor odkryje, 
i na papíře se mi skládá obraz stejně tak – postupně. 
Představuji si ten vnitřní prostor, odkud všechny nápady přicházejí. 
Tam, kde jsou namalované všechny krajiny a možná i ta,
na kterou se koukáme.



V horách
akvarel + akryl

dřevěný rám tmavě modrý
š. 43,5 cm, v. 36,5 cm

26 cm

      19 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/krajina-v-modre-iii/


mezeryVšichni jsme čistý arch papíru, 
vše ostatní jsou jen vrstvy 

v naší mysli.



Mezery I Pozornost
akvarel + akryl

dřevěný rám bílý
š. 44 cm, v. 39 cm27 cm

   22,5 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/mezery-i-pozornost/


Mezery II Bdělost
akvarel + akryl

dřevěný rám bílý
š. 46 cm, v. 38 cm30 cm

     22 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/mezery-ii-bdelost/


Mezery III  Zvídavost
akvarel + akryl

dřevěný rám 
zlatostříbrná patina
š. 43 cm, v. 33 cm26 cm

      17 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/mezery-iii-zvidavost/


Tato kolekce je takovou mojí osobní ilustrací textu,
který je v knize Nová Země od Eckharta Tolleho:

„Všímejte si mezer, v první chvíli, když něco zahlédnete nebo 
zaslechnete, zvlášt když je to něco zcela nového – ještě před 
tím, než to stačí mysl jakoliv zhodnotit – nastane okamžik 
bdělé přítomnosti, okamžik čistého vědomí. Tato mezera 
v myšlení je čistý prostor.“

Dívám se na abstraktní tahy jako na vrstvy podobné 
myšlenkám, jejich dynamika upoutává pozornost, jako 
by to byl záměr odvést nás od toho podstatného na pozadí.
Čistý prostor, na kterém vše vzniká.

Nová Země, Eckhart Tolle, 2013



Mezery IV Soustředění
akvarel + akryl

dřevěný rám 
zlatostříbrná patina
š. 43 cm, v. 33 cm28 cm

      17 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/mezery-vi-soustredeni/


pouť co říká krajina, když mlčí



Nechat se pohnout tichem
akvarel 

dřevěný rám bílý
š. 36 cm, v. 29 cm

19 cm

    13,5 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/nechat-se-pohnout-tichem/


Vlastní cestou
akvarel 

dřevěný rám bílý
š. 36cm, v. 30 cm

20 cm

    13,5 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/vlastni-cestou/


pouť k sobě
Ať si každý divák dosadí za 
viděné svou vlastní krajinu

- místo kam se vrací, kde hledá 
inspiraci a odpočinek.



Pomalu dál 
akvarel 

dřevěný rám bílý
š. 36 cm, v. 30 cm

19,5 cm

      14 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/pomalu-dal/


Neobjevená místa 
akvarel 

dřevěný rám bílý
š. 36 cm, v. 30 cm

19 cm

    13,5 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/neobjevena-mista/


Těsně na začátku jara
akvarel 

dřevěný rám bílý
š. 45 cm, v. 37 cm

28 cm

      21 cm

https://www.terezacerhova.cz/shop/tesne-na-zacatku-jara/


Struktury, povrchy, počasí – je to první, co vzbudí nápad, co mě motivuje.
Sleduji čeho je příroda schopná a co vytváří, není těžké být tím unesený. 
Nehybná krajina, jen uvnitř člověka se pohne jeho vnitřní svět, jako by poznal 
venku kus ze sebe samého, tím to většinou začne.

Lidská snaha jen stěží dosahuje lehkosti projevů v přírodě. 
Právě to snažení je v takovém rozporu s klidem a samozřejmostí, 
s jakou tvoří ONA – vše má svůj vnitřní řád a svůj důvod, 
a přesto dokonalou ladnost ve zdánlivém chaosu.

Mnou namalované krajiny nejsou odrazem konkrétního místa, 
ale spíš otiskem atmosféry, který si odnáším, abych ho mohla posléze 
zaznamenat na papír v podobě mých maleb.

Každá návštěva krajiny může být zážitkem

ztišení /všímavost/
chůze /vjem/ 
samota /pohled dovnitř/
nádech /rozhodnutí/
výdech /návrat/ 



Vyvolat pocit a vzbudit náladu, vytvořit atmosféru bylo mým záměrem, se kterým 
malby vypouštím do světa. Každý z obrazů si svého majitele osloví po svém, každý 
v akvarelu zachytí právě to, co tam má vidět jen on sám. 
A tak se těším, s kým se jaká malba potká, pro koho jsem ji malovala, ač jsem 
dopředu daného člověka neznala, cestu si k sobě najdete.

Vnímání každého z nás je zcela odlišné, ale pocity máme všichni a ty jsou tajnou 
řečí, kterou na nás mluví vnitřní svět, to pravé já, které buď schováváme, nebo 
urputně hledáme. Věřím, že hudba–tanec–výtvarno dokáží tyto pocity vytáhnout 
na povrch a my se s nimi můžeme setkat, čerpat z nich a předat je ostatním. 
Pro mě je tím kanálem pro komunikaci výtvarná tvorba, vedená nutkáním 
zachytit to, co ke mně přichází, co mě k tvorbě inspiruje.

„Ve skutečnosti hledám hloubku.“
Jak hloubku ve „skutečném“ světě, tak hluboký prostor za věcmi a bytostmi kolem 
sebe. Díky této mé vnitřní větě je pro mě inspirací vše kolem barvy, pukliny 
v zemi, přírodniny a jejich struktury nebo tvary v krajině, to vše spouští imaginaci 
a je na začátku mé tvorby. 
 
Budu ráda, když Vás mé malby inspirují k putování 
po krajině Vašeho vnitřního světa.

Děkuji Tereza 



Tereza Cerhová

V případě, že si přejete zůstat v kontaktu 
s mou tvorbou, využijte možnost

 odebírat novinky zde:
www.terezacerhova.cz

https://www.terezacerhova.cz/

