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POPIS KNIHY IVA HÜTTNEROVÁ
Knížka obrázků a litografií malířky a herečky Ivy Hüttnerové představuje její tvorbu, která
vznikla v posledních 20ti letech. Iva nás zve do idylického světa starých časů, kdy naše
prababičky větraly v oknech pruhované duchny, cídily petrolejky, dámy byly elegantnější a
pánové galantnější. Z nostalgických obrázků plných drobných příběhů a laskavého humoru,
dýchá pohoda a klid. Možná proto jsou v dnešní uspěchané době tak oblíbené.
IVA HÜTTNEROVÁ
Oficiální stránky Ivy Hüttnerové herečky a malířky Iva Hüttnerová sbírá staré odložené
věci, které potom opravuje a nějak šikovně využívá. Často prolézá staré půdy, bazary a
antikvariáty a odtud si domů přináší třeba staré cedníky, žehličky, brejličky, košíky,
rámečky, korále, panenky, svaté obrázky, krajky. Úvod > Obrazy, grafiky a reprodukce >
Iva Hüttnerová Iva Hüttnerová - litografie, olejomalby, reprodukce, pohledy, knihy,
kalendáře Malířka a herečka, narozena a žijící v Praze. Iva Hüttnerová se své původní
herecké profesi již prakticky nevěnuje, o to více se ale uplatňuje jako výtvarnice a autorka
osobitých malířských děl. Narodila se v Praze, po rozvodu rodičů vyrůstala u prarodičů, na
základní škole navštěvovala… Herečka a malířka Iva Hüttnerová jako každý rok přichází se
svým tradičním nástěnným kalendářem s krásnými charakteristickými obrázky. Iva
Hüttnerová je milovnice „starých dobrých časů" našich babiček. Iva Hüttnerová: ZA
DOMÁCÍM ŠTĚSTÍM Nová čtvrtá knížka Ivy Hüttnerové Za domácím štěstím - volné
pokračování úspěšné knihy Domácí štěstí aneb jak si správně v životě vésti, která vyšla
před deseti lety a vzbudila velký zájem čtenářů všech generací. Všechny informace o
produktu Kniha Iva Hüttnerová, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a
recenze Iva Hüttnerová. Iva Hüttnerová (* 17. prosince 1948 Praha) je česká herečka,
výtvarnice a spisovatelka.. Život. V sedmdesátých a osmdesátých letech hrála v Divadle na
okraji.Zde se proslavila rolí strýce Pepina v Hrabalových Postřižinách, za niž roku 1978
získala cenu na festivalu Divadelní mládí v Českých Budějovicích. Iva Hüttnerová prošla
ještě několika dalšími divadly, v 90. letech opustila stálé angažmá a začala se plně věnovat
malířství. Dodnes ukázala světu na 200 autorských výstav v Čechách, na Moravě, na
Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku.. Všechny informace o produktu Kalendář
Kalendář 2018 - Iva Hüttnerová - nástěnný - Hüttnerová Iva, porovnání cen z internetových
obchodů, hodnocení a recenze Kalendář 2018 - Iva Hüttnerová - nástěnný - Hüttnerová Iva.
Kromě toho, že Iva Hüttnerová hraje jednu z hlavních rolí v divácky úspěšném seriálu
Ordinace v růžové zahradě, je také známou výtvarnicí i moderátorkou.K tomu všemu ještě
stíhá pečovat o svou vlastní zahradu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou
reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na
„Rozumím" nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování
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na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Knížka obrázků a litografií
malířky a herečky Ivy Hüttnerové představuje její tvorbu, která vznikla v posledních 20ti
letech. Iva nás zve do idylického světa starých časů, kdy naše prababičky větraly v oknech
pruhované duchny, cídily petrolejky, dámy byly elegantnější a pánové galantnější. Tituly od
Iva Hüttnerová na Martinus.cz. Skvělý zákaznický servis, knihomolské akce a slevy. Tisíce
příběhů. Jedno knihkupectví. Herečka a malířka Iva Hüttnerová přichází již po devatenácté
se svým tradičním nástěnným kalendářem s krásnými charakteristickými obrázky.
IVA HÜTTNEROVÁ | OSOBNOSTI.CZ
GALERIE originálů. Pobočka (prodejna): Masarykovo náměstí 6 HODONÍN 695 01
(+420) 733 544 744 (+420) 518 384 396 Sídlo: Muchova 2402/7 HODONÍN Hüttnerová
Iva Nákupem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a
oprávněných zájmů. Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich
podmínek ochrany soukromí . Herečka a malířka Iva Hüttnerová (69) prošla na DAMU
třídou Oty Sklenčky, jehož dopisy má dodnes schované. Prozradila také, že k malování ji
přivedl herecký kolega Jan Kanyza, vystavovat by prý však spolu nemohli. Iva Hüttnerová. :
Lithograph, 32x27 cm, signed lower right Iva Hüttnerová Tento pin a mnoho dalšího
naleznete na nástěnce Modern Unsorted Czech art /neomezená sort stupeň. uživatele
Čapek-John Czech art. Iva Hüttnerová se své původní herecké profesi již prakticky
nevěnuje, o to více se ale uplatňuje jako výtvarnice a autorka osobitých malířských děl.
Narodila se v Praze, po rozvodu rodičů vyrůstala u prarodičů, na základní škole
navštěvovala dramatický kroužek, mezi její záliby již tehdy patřila literatura a divadlo.
Tančírna (Iva Hüttnerová) Rozměry: 60 x 84 cm Hračka splňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček a všechny
zákonné normy dle české legislativy. Samozřejmostí je prohlášení o shodě CE. Lidé
narození ve znamení Střelce nesou pečeť vládce svého znamení Jupitera, který symbolizuje
spravedlnost a štěstí. Jsou proto optimističtější, aktivní, společenští a velice upřímní, někdy
do té míry, že jejich přímost zraňuje druhé, aniž by si toho byli vědomi. IVA
HÜTTNEROVÁ PŘED HOLIČSTVÍM 2011 signováno autorkou v originál malbě - tuší
nakl. graf. list - 200g karton, formát 24 x 18 cm, v rámu (dřevo) rozměr rámu 28 x 22 cm.
adjustace: rámovaný volný list + pasparta + zaskleno, stav: výborný, zakoupeno na výstavě
2015 Praha. Ve venkovsky babičkovské zahradě herečky, moderátorky a naivní malířky
střídá jedna změna druhou. Na každé si Iva natolik prověří funkčnost vztahu s manželem
Petrem, že je pro ni zahrada zdrojem skutečného rodinného štěstí. A kupodivu jí prospívá,
že se v ní mísí japonské, francouzské i anglické prvky. Moderátorka a spoluautorka
Domácího štěstí, pořadu, který si již šestým rokem udržuje na obrazovce vysokou
sledovanost i oblibu.Iva Hüttnerová maluje. Obrázky líbezné a něžné, obdivované a velmi
žádané. Iva Hüttnerová píše. Pohádky a vyprávění o sobě a lidech, které má ráda. Iva nás
zve do idylického světa starých časů, kdy naše prababičky větraly v oknech pruhované
duchny, cídily petrolejky, dámy byly elegantnější a pánové galantnější. Iva Hüttnerová Hüttnerová Iva Herečku Ivu Hüttnerovou plně vytěžuje role bývalé bezdomovkyně Jolany
Lepařové v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde pečuje o děti lékařky Zdeny
Suché Tondu a Haničku. Páteční magazín MF DNES Rodina se jí ptal, jak to má s péčí o
děti a vnoučata ve skutečném životě. I v Praze můžete najít nádhernou zahradu jako na
vesnici. To prokázala herečka Iva Hüttnerová, která je vášnivou zahradnicí a lidé, kteří
zahradničení nerozumí, nebo ho neoceňují jí nemohou přes práh.
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