
ÚHELNÝ KÁMEN
AN
(MgA. Anna Němec Sypěnová)

Anna Němec Sypěnová je malířka a učitelka. Vystu-
dovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uher-
ském Hradišti, obor užitá malba u ak. mal. Miroslava 
Maliny a pokračovala na FaVU VUT v Brně (ak. mal. 
Tomáš Lahoda a doc. MgA. Vasil Artamonov).

Jak sama malířka uvedla: „Mám někdy pocit, že 
nejsem dost současná malířka a nepodařilo se mi 
nasednout na „konceptuální vlnu“, místo toho mě 
vždy zajímalo, zda existuje Bůh, jak funguje duševní 
svět člověka obecně a co platí. O co opřít svůj život, 
když my sami jsme tak proměnliví. Co je onen 
„úhelný kámen“.“

V současné době učí již sedmým rokem výtvarný obor na 
ZUŠ; nejdříve v Brně, nyní v rodném Přerově. Sama autorka 
v prostorách přerovské základní umělecké školy jako dítě začí-
nala a nadechovala se poprvé vůně barev, keramické hlíny 
a všech těch ředidel k tištění grafiky.

Anna Němec Sypěnová nadále zkoumá, do jakého výtvar-
ného projektu se pustí. Líbilo by se jí svobodně vymalovat inte-
riér přístupné venkovní kapličky, malovat malé dřevěné otevírací 
domácí oltáře, vymýšlet nové ikony, malovat novodobé oltářní 
obrazy. Dělat obrazy a výzdobu která má jasný účel.

Autorka plánuje další výstavu s názvem „Měj víru hořčičného 
zrna“ v listopadu v brněnské kavárně Šestá větev, na kterou Vás 
také srdečně zve.
Její výstavy v roce 2022: 
• „11 OBRAZŮ“ – společná výstava se spolužáky 
   z FaVU VUT v Senátu ČR, Praha
• Proč malovat?“ – samostatná výstava 
   v Muzeu Komenského, Přerov
• Noc kostelů – charitativní samostatná výstava s výtěžkem 
   pro nadaci Jsme tady, Lipník nad Bečvou

Vystavené obrazy jsou na prodej a z každého originálu mohu 
vytvořit fotokopii na plátně/papíře za nižší cenu.

„Buďme vděční životu,
buďme pokorní,
radujme se ze všeho dobrého
a zlu stavějme hráz svou poctivostí a svědomím”

www.annasypenova.cz
Hora Tábor / 2021 / olej na plátně / 80x100 cm Drahokam nejvyšší ceny / 2021 / olej na plátně / 50x55 cm



Př
ip

ra
vi

l K
lu

b 
ku

ltu
ry

 U
he

rs
ké

 H
ra

di
št

ě,
 2

02
2.

Nebe v těle / 2021 / olej na plátně / 50x70 cm Nepoznatelná boží tvář / 2022 / olej na plátně / 90x120 cm

AN
Galerie Vladimíra Hrocha
12. 10. – 7. 11. 2022 
Vernisáž 12. 10. od 18 hodin

(Anna Němec Sypěnová)
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