
Jaroslava Matoušková – Pánková

malířka a grafička

Narozena 12. 9. 1950 v Táboře (Tábor), žije a 
tvoří v Plané nad Lužnicí. Od dětství ráda 
malovala, kreslila i modelovala. Na základní 
škole v Plané nad Lužnicí měla pana učitele a 
malíře, později docenta pedagogické fakulty 
Jiřího Stejskala ze Soběslavi (Soběslav). Pod 
vedením malířů Karla Valtera (Karel Valter) a 
Emila Růžičky (Emil Růžička) absolvovala I. a 
II. cyklus Lidové školy umění v Táboře. 
Navštěvovala výtvarné kursy akademických 
malířů Jana Kunovského a Teodora Buzu (Jan 
Kunovský, Teodor Buzu). Byla členkou Klubu 
výtvarníků v Táboře a v Sezimově (Sezimovo) 
Ústí.

Zabývá se téměř všemi technikami 
v malbě i v grafice. V 17ti letech vymyslela 
novou techniku v grafice, která byla nazvaná 
kaligrafií. Mnoho let vedla výtvarný kroužek při 
Základní škole v Plané nad Lužnicí. Věnuje se i 
poezii a skládá vlastní básně; miluje hudbu a 
ráda fotografuje. V letech 1971 až 1993 se 
zúčastnila společných výstav, soutěží, plenérů a 
seminářů. Doposud uspořádala 32 samostatných 
výstav. Vystavovala v Plané nad Lužnicí, 
Táboře,  Sezimově Ústí, Soběslavi, Českých 
Budějovicích (České Budějovice), Volyni 
(Volyně), Blatné (Blatná), Praze (Praha), Týně 
nad Vltavou (Týn n/Vl), Železné Rudě (Železná 
Ruda), Bechyni (Bechyně), Blatnici (Blatnice), 
Vlkově (Vlkov), Mladé Vožici (Mladá Vožice) a 
Českém Krumlově (Český Krumlov). Za své 
výtvarné práce získala několik ocenění na 
výstavách v Táboře a v Českých Budějovicích. 
Její obrazy jsou v soukromých sbírkách nejen 

v České republice, ale i v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku, Francii, Holandsku, Slovinsku a 
v Sýrii.

Vystavované obrazy jsou realistické i 
moderní; pocházejí z let 1968 až 2006. Autorka 
použila techniku olej, tempera a černá tuš. 
Expozici obrazů doplňuje 20 ilustrací k dětské 
knížce.



Jaroslava Matoušková – Pánková

Slikarka in grafičarka

Rojena  12. 9. 1950 v Táboru na Češkem, živi 
in ustvarja  v Plané nad Lužnicí. Od otroških je 
rada risala, slikala in modelirala. Na osnovi 
šoli v Plani nad Lužnico je imela  učitelja in 
slikarja, pozneje docenta pedagoške fakultete 
Jiřího Stejskala iz Soběslava. Pod vodstvom 
slikarja Karla Valtera in Emila Růžičky je 
absolvirala I. in II. ciklus Ljudske šole 
umetnosti u Táboru. Obiskovala je likovni 
tečaj akademskih slikarjev Jana Kunovského 
in Teodora Buzu. Bila je član kluba likovnih 
umetnikov v Táboru in v Sezimově Ústí.

Ukvarja se takorekoč z vsemi tehnkami 
likovnega ustvarjanja. Pri 17. letih si je 
izmislila novo tehniko v grafiki, tako 
imenovano kaligrafijo. Mnogo let je vodila 
likovni krožek v Osnovni šoli v Plani nad 
Lužnico. Posvetila se je poeziji in piše lastne 
basni, obožuje glasbo in rada fotografira. 
V letih 1971 do 1993 se je udeležila skupnih 
razstav, tekmovanj, slikanj na prostem in 
seminarjev. Do sedaj je imela 32 samostojnih 
razstav. Razstavljala je  v Plani nad Lužnico, 
Táboru,  Sezimově Ústí, Soběslavi, Českých 
Budějovicích, Volyni, Blatné, Pragi, Týně nad 
Vltavou, Železné Rudě, Bechyni, Blatnici, 
Vlkově, Mladé Vožici  in Českém Krumlovu.
Za svoja likovna dela je dobila ocene razstav v 
Táboru a in Českých Budějovicícah.

Njena dela so v privatnih zbirkah na Češkem, 
Nemčiji, Avstriji, Švici, Franciji, 
Nizozemskem,Sloveniji in v Siriji. 
Razstavljena dela so realistična in moderna, 
izhajajo iz let1986 do 2006. Avtorica 
uporablja tehniko olja, tempere in črnega tuša. 
Razstavljenim delom je priložena mapa z 20. 
ilustracijami otrških motivov za tisk knjge.
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