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„Svět podle Lucie”
Retrospektivní výstava obrazů Lucie Němcové

Představujeme Vám výbor prací autorky 

z let 2013 – 2021. Lucie se narodila 

v  roce 1993 v Brně. Tvůrčí zázemí našla 

v Open Art Studiu Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, kde tvoří od roku 

2012. Schopnost vyjádřit svoje niterné 

pocity byla u ní rozpoznána v roce 2009. 

První výstavu cyklu „SVĚT PODLE LUCIE”

hostila Fakulta sociálních studií MU 

v roce 2010. Následovaly výstavy cyklu 

s podtitulem „Bez času to jde!” a „Znáš 

to, víš to!” v  Café Práh v  Brně, na Karlo-

vě univerzitě v Praze, na Pedagogické 

fakultě MU, v Kabinetu Múz, ve Středis-

ku volného času Lužánky, v  prostorách 

Divadla na Orlí a dalších. 

Autorka se účastní také kolektivních 

výstavních projektů – v Galerii Černá 

linka, v kavárně Era, Caré Práh. Její 

obrazy byly součástí výstavního projektu 

Mirka Kaufmana „Úhel pohledu” (Galerie 

KINSKÝ, Kostelec nad Orlicí 2013). Za 

obraz „Výtvarničení” převzala cenu Top 

výtvarník z rukou Kurta Gebauera

(Festival Nad oblaky – Olomouc 2014). 

Od roku 2011 se pravidelně účastní 

mezinárodního výstavního projektu 

španělské organizace Autismo Burgos. 

Obraz I am happy získal 3. místo 

VIII. mezinárodní umělecké výstavy 

u  příležitosti XII. kongresu Autism 

Europe v  Nice (Palais des Congrès et des 

Expositions Nice Acropolis 2019) .

Časosběrný dokumentární film 

„Až do oblak!” (mapuje život autorky 

po ukončení základního vzdělání, kdy 

se naplno začíná věnovat rozvoji svých 

darů a  nadání) se zúčastnil Mezinárod-

ního festivalu dokumentárních fi lmů 

Ji.hlava 2013 a v roce 2015 byl promí-

tán ve španělské jazykové mutaci také 

na brazilském festivalu Assim Vivemos! 

v Sao Paulu, Rio de Janeiru a hlavním 

městě Brazílie. 

                                                                         

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., kurátor výstavy



Proč právě Velvet Smile?

Pomáhá dětem bez rozdílu příčiny jejich 

znevýhodnění a jejich rodinám.

Působí z Brna – Luciina rodného města – 

napříč republikou.

V  osobě ředitelky této společnosti jsme 

poznali anděla se srdcem na dlani.

Luciina tvorba získala další rozměr, vše do 

sebe zapadá, pomyslný kruh se uzavírá.

velvetsmile.com

„Svět podle Lucie”
a „Srdce na dlani”

Motto: „Na vlně radosti”

Malba je Lucii prostředníkem sdělení 

pocitů, emocí, názorů. Nám kolem jsou 

její obrazy klíčem k  pochopení jinakosti 

a  rozšíření vlastních omezených obzorů.

Na své tvůrčí cestě dospěla k  zásadnímu 

kroku, který ji a nás kolem ní nesmírně 

těší. Nadchla se tím, že dokáže pomáhat. 

A  tak spatřil světlo světa tento projekt. 

Její obrazy umí potěšit, jsou nositelem

radosti. Zájem o ně těší autorku, jako 

originální dárek s příběhem přináší 

radost obdarovanému, jejich prostřed-

nictvím se autorka podílí na pomoci 

potřebným, zažívá uspokojení a naplnění 

z  darování.   

Polovinou výtěžku z prodeje nebo dražby 

obrazů Lucie přispívá prostřednictvím 

charitativní organizace Velvet Smile 

dětem, které to v životě mají složitější. 

„Městské divadlo Brno, děkuju za výstavu!”
Lucie


