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Výtvarné umenie je i zostane špecifickým umeleckým druhom, ktorého úlohou je
zaujať predovšetkým vizuálne. A môže byť s nami v každom interiéry. Dodať nám
energiu, poznanie, nápad. Upozorniť na problém, neistotu, či bolesť. S odstupom
času sa naše hodnotové úsudky formujú do pomerne dobrých záverov. Keď umenie
začíname cítiť.
Katarína Zemková je dnes citlivou umelkyňou, poslom radosti s obrazmi pôsobivej
pridanej hodnoty. Pretože si všíma ľudí, pozoruje svet, aby vycítila, čo človek od
umenia i života očakáva. Uvedomuje si, že ľudské túžby sa napriek tisícročiam ich
existencie, stále pozerajú k tomu netajomnému, uloženému v niekoľkých slovách, s
ktorými aj dnešok tak veľmi šetrí. Mier, radosť, zdravie, úsmev, šťastie, láska. Aj
preto Katka tieto pojmy maľuje. Bravúrne, nápadito, stále inak.

To, čo u tejto umelkyne obdivujem je kultivované, nápadité impresionistické čaro.
Koloristický zázrak na obrazovej ploche si divák pretvára na kvetinový sad, túžbu
po lietaní, cestu, lemujúcu farbami, nádej i budúcnosť. Keď si uvedomíte, že hľadíte
na umelecké dielo, pochopíte, čo tvorí pridanú hodnotu. Je ňou jedinečnosť umenia,
ktoré nielen vidíte, ale tvorivo vnímate.
Na ceste k remeselnej profesionálnosti i k originalite hrá veľkú úlohu talent. Vďaka
nemu sa dokáže umelkyňa vyhrať s farbami od ľúbivej, až po experimentálne šokujúcu.
Vznikajú tak nové konštrukcie, ktoré sú prínosom. V kompozícii objavuje nové a rôzne
možnosti kontrastu. Hoci aj v plnej a prázdnej ploche. Vo viazanosti na vertikálu, či
diagonálu. Cez množstvo ďalších výrazových prostriedkov, ku ktorým umelkyňa
prichádza vďaka dlhoročnému zaujatiu prácou, ktorej výsledok sa nazýva tvorba.

Umelkyňa vnáša do svojich obrazov originalitu a radosť. V autentických farebných
kompozíciách nachádza stále nové koloristické výrazy. Potvrdzuje, že vklad jedinca,
tvorcu do obrazu mu dokáže dať život. Skutočne emóciu, ktorá v Katkiných dielach
zostáva trvalá.
Katarína Zemková absolvovala v roku 2001 štúdium výtvarnej výchovy na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Do tvorivého života sa aktívne zapojila
účasťou na mnohých výstavách doma i v zahraničí, vedie výtvarné workshopy pre
deti. Dostala viaceré ocenenia. Jej obrazy sú v umeleckých zbierkach našich i
zahraničných zberateľov. Žije a tvorí v Senci.
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