
Vernisáž výstavy 

Život myšlenek 
 

Výstava kolekce obrazů  

Anny Zviebel, česko-

francouzské malířky, která 

své výtvarné zkušenosti 

postupně získávala ve 

Francii, Argentině, Irsku a 

od roku 2015 svá díla tvoří 

v Praze. 

Kolekce vystavených 

obrazů s názvem Život 

myšlenek představuje: 

„...poetický způsob, jak 

reprezentovat pasáže 

myšlenek, které mohou 

nastat v hlavě.“    Anna Zviebel 



Zahájení vernisáže výstavy 



V pořadí již 183. výstavu  

v PMG tradičně zahájil 

Tomáš Roubal uvítáním 

autorky, vzácných hostů  

i všech přítomných.  

Za Club gentlemanů 

Žižkov návštěvníky přivítal 

prezident klubu Zdeněk 

Pavelka. Následně svou 

tvorbu představila sama 

autorka Anna Zviebel.  



„… maluji malby z akrylových barev a 

ty reliéfy, který vidíte a který jim dávají 

další rozměr, je vytvořený z tekutého 

horkého lepidla z pistole …  baví mě 

různý způsoby, jak vyjádřit, co se děje  

v mé hlavě, a nejvíc se mi líbí …  

malování … to abstraktní … ono to 

občas něco vyvolává, nějaký dojem, 

nebo nám to něco připomíná, a proto 

chci, aby si to divák mohl projet  

v hlavě v myšlenkách a aby ho to 

inspirovalo…“  



Tradiční znělku PMG 

Poštovského panáčka na 

kytaru skvěle zahrál Mário 

Císař z Clubu gentlemanů 

Žižkov. Vernisáž výstavy dále 

zpěvem a hrou na kytaru 

výborně obohatil autorčin 

přítel Florent z Francie.  



Slavnostního přestřižení pásky 

se ujal autorčin přítel Florent. 



Slavnostní přestřižení pásky  



Předání Pamětního listu 
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Během okamžiku 

Ostrov myšlenek Pět 

Spolehlivý zdroj 

Invaze Červená tma 



Rozuzlení Snoucí královna Arborescence 

Vysoká frekvence Žíly La Nébuleuse de Cendrillon 



Go 

Návštěva Druhý akt 

Jazz Systém Absolutno 

Tonicka choreografie 



… na viděnou  

příště 

TCH 

Výstava je k vidění od 9. 11. 2016  

na poště Praha 33, Přemyslovská 2, 

vchod z nám. Jiřího z Poděbrad.  

 

 

Život myšlenek 
 

„Odkud přicházejí naše 

myšlenky? Jaká je jejich 

užitečnost? Kam 

odcházejí? V určitém 

okamžiku projdou přes 

naši hlavu a významně 

tak přispějí ke smyslu 

našeho života.“ 


