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Čínská tušová malba je umění staré přes 6 000 let. Já se 

tomuto svébytnému a svým způsobem výjimečnému způsobu 

výtvarného vyjádření věnuji od roku 2007, kdy jsem ChBP 

(Chinese Brush Painting) začala studovat na kualalumpurské 

Universiti Tungku Abdul Rahman pod laskavým vedením Mr. Sum 

Kwai, a kdy jsem se v mnoha ohledech ocitla na samém začátku, 

ač jsem se výtvarnému umění věnovala celý dosavadní život. 

Čínská tušová malba se stala postupně součástí mého 

života – maluji, když jsem šťastná, maluji, když mne „bolí život“. Umění čínské tušové 

malby nespočívá jen v naučených dovednostech, ve schopnosti užívat tuše, různých 

tahů štětce, v citu pro kompozici, pro barevné ladění. Je to i jistý druh relaxace, 

životního stylu, daru usebrání a meditace. Postupně se stává vášní a nezbytností. 

V současné době už asi třetím rokem vedu podvečerní kurzy ChBP pro dospělé, kdy 

se nejen snažím své dovednosti a zkušenosti předávat těm, které toto umění zaujalo, 

ale zároveň si troufám říci, že tak vznikají i nová přátelství.  

Na výstavě, kterou si návštěvníkům knihovny dovoluji nyní představit, lze 

nahlédnout přímo do „kuchyně“ tradičního umění čínské malby, pod ruku 

výtvarníka, sledovat jednotlivé tahy. A protože jsem vlastně patrně nejvíc učitelkou, 

ze srdce si přeji, abyste i vy odcházeli přinejmenším alespoň v něčem poučeni. Přeji 

všem, aby se mezi obrázky cítili dobře.  

 

 

Pokud budete mít zájem, můžete si prohlédnout ukázky z mé další tvorby na 

webu či na FaceBookových stránkách: 

 

http://www.janamala.cz/   https://www.facebook.com/janamalavytvarnice/ 
 
 
 

http://www.janamala.cz/


 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 
2019 KJM Bohunice, pobočka Lány “Po 

oKraj” (čínská tušová malba) 
         KJM, pobočka Královo Pole 

(čínská tušová malba „Step by 
step“) 

2018  pension U Volejníků, Ostopovice 
(čínská tušová malba) 
KJM Bohunice, pobočka Lány 
“Pávi a pávice” (čínská tušová 
malba) 

           Zámecká galerie v Uherském 
Ostrohu „Summa summarum“ 
(čínská tušová malba) 

2017  Galerie Žlutý kopec, Žlutý kopec 
7, Brno, „Poutníkem, krajinou…“ 
(čínská tušová malba)  

2016  hotel Termal, Mušov-
Pasohlávky, „Čínským štětcem, 

čínskou tuší…“ (čínská tušová 
malba) 
 Nemocnice Milosrdných Bratří,  
Polní 3, Brno „Z(á)tišení…“ (čínská 
tušová malba) 

2015  Galerie chodba, SVČ Lužánky, 
Brno, „ChBP Step by Step…“ 
(čínská tušová malba) 
 Velký Špalíček, Mečová 2, Brno, 
„Femina feminae femininum...“ 
(oleje, kombinovaná technika)  

2014  Literární čajovna na Skleněné 
louce, Kounicova 23, Brno, „Štětec a 

tuš“ (čínská tušová malba) 
 Sborový sál evangelického sboru 
ČCE, Jílkova 74 Brno, „Květy 

nevadnoucí ...“ (suché pastely) 
2013/2014  Galerie chodba, SVČ 

Lužánky, Brno, „Pohled do 

krajiny...“ (čínská tušová malba)  
2013  Literární kavárna knihkupectví 

Academia, nám. Svobody 13, Brno 
„Vrcholky hor ... “ (čínská tušová 
malba)  
 Kavárna Zastávka, Táborská 
232, Brno-Židenice, „Mezi pávy a 

lotosy” (čínská tušová malba) 

ÚČAST NA KOLEKTIVNÍCH 
VÝSTAVÁCH: 
2019 restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 

Brno, „Mozaiky“ (mozaika „Starý 
muž“) 

2018  restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 
Brno, „Mozaiky“ (mozaika 
„Malajská Madona“) 

2017  restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 
Brno, „Mozaiky“ (mozaiky, „Dva v 
bouři“) 

           neurologie FN Bohunice, 
zapůjčení mozaiky „Dva v bouři“ 

2016  „Otevřený ateliér CHBP“, 
Palackého tř. 96, Brno, výstava prací 
studentů + ukázky 
 hudební klub Stará Pekárna, 

Štefánikova 8, Brno, „Pátečnice“ 
(květiny, akryl na plátno) 

2015 restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 
Brno, „Mozaiky“ (mozaiky, 
„Madonna“) 
 restaurace Pod Špilberkem, 
Husova 13, Brno, „Vzpomínky 

z cest“ (akvarelové pastelky), 
výtvarná skupina Pátečníci 

2014  restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 
Brno, „Mozaiky“ (mozaiky, 
„Plameňáci“) 
 restaurace U plameňáka, 
Anenská 4, Brno, „Ženy“ (oleje), 
Pátečníci pro Nadační fond CMG 

2013  restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 
Brno, „Mozaiky“ (mozaiky, 
„Volavky“) 

2012  Galerie Artissimo, Dům U tří 
knížat, Jánská 12 Brno, „Řečeno 

/nejen/ štětcem“ (oleje), Pátečníci 
2011  Galerie Voj. nemocnice Brno, 

Zábrdovická 3, „Dřív než bude 

sobota“ (oleje, suché pastely), 
Pátečníci 
 Divadlo Husa na provázku, 
Zelný trh 9, Brno, „Výstava 

mozaik“ (mozaiky) 
2010  restaurace Mezzanine, Úvoz 15, 

Brno, „Mozaiky“ (mozaiky, „Páv“) 



2012  Café Onyx, Zámečnická 1, Brno, 
„Čínská tušová malba“ 
 Sborový sál evangelického sboru 
ČCE, Jílkova 74 Brno, „V květech 

slivoní ...“ (čínská tušová malba) 
 Café Práh, Ve Vaňkovce, Brno, 
„Cestou barev ...“ (čínská tušová 
malba) 
 Výstavní síň Farního centra 
benediktinského kláštera 
v Rajhradě, „Krajiny“ (čínská 
tušová malba) 

2011  Coffee Club, V Újezdech 1, Brno, 
„Pouhý tah štětcem“ (čínská tušová 
malba) 
 Galerie Lužánky, „Four 

Gentlemen“ (čínská tušová malba) 
2010  Městská knihovna v Rajhradě, „V 

roce tygra“ (čínská tušová malba)  
2002  restaurace Café 99, Úvoz 56, Brno 

(oleje, grafiky) 
 

 

2009 Galerie Pod Petrovem, Kopečná 
20, Brno, „Ozvěny z cest“ (oleje), 
Pátečníci Nadač. fond Modrý 
hroch 
 UTAR, Executive Lounge, Kuala 
Lumpur, „Chinese Brush Painting 

Exhibition“ 
2008  Galerie Pod Petrovem, Kopečná 

20, Brno, „Ptáci a jiné ptákoviny“ 
(olej, suchý pastel, čínská tušová 
malba), Pátečníci pro Nadační fond 
CMG 

2003  Přírodovědecká fakulta MU, 
Kotlářská 2, Brno, „Zátiší 03“ 
(oleje), Pátečníci pro Nadační fond 
CMG 
 restaurace YVY, Drobného 
48, Brno (olej, tapiserie, akvarel, 
Tiffany vitráž), Pátečníci 

2002  foyer MZK, Kounicova 
65a, Brno, „Advent 02“ (grafiky), 
Pátečníci pro Nadační fond CMG 
 Galerie Rufus, Česká 31, Brno, 
„Pod lupou“ (oleje), Pátečníci pro 
Nadační fond CMG 
 Galerie Na mostě, Hradec 
Králové, „Žeň českého a 

slovenského ex libris za rok 2001“ 
(grafická ex libris) 

2000  restaurace Troscy, Jánská 16, 
Brno, „O Brně“ (oleje), Pátečníci 
 Galerie Na mostě, Hradec 
Králové, „Žeň českého a 

slovenského ex libris za rok 1999“ 
(grafická ex libris) 

1999  restaurace ASTORKA, 
Novobranská 3, Brno (olej) 
Pátečníci 
 Chrudim, „IX. Trienále českého 

ex libris Chrudim 1996-1999“ 
(grafická ex libris) 

1998  Modré knihkupectví, 
Zemědělská 9, Brno, „Páteční 

odpoledne“ (kombinovaná 
technika), Pátečníci 

  


