Dne 2.11. 2016 jsem měl to štěstí, že jsem byl malířkou Zuzanou Křovákovou požádán o zahájení její
výstavy v prostorách konferenčního centra ÚJV Řež.
Zuzanu znám již asi 23 let a patří mezi ty umělce, kteří si cestu za proniknutím do tajů umění museli pracně
dobít sami bez pomoci učitelů a profesorů na uměleckých školách.
Ryze autodidaktický přístup jí umožnil naprostou svobodu v tvorbě.
Každým novým plátnem objevovala možnosti vyjádřit své pocity, které možná ani nedokázala popsat slovy,
ale v procítěných malbách divák mohl číst jako v knize.
Tím si uvědomila, že to je ta pravá cesta upřímného odhalení svých pocitů a vnitřních prožitků veřejnosti .
Se svými pocity se nám úspěšně svěřila v desítkách obrazů.
Začátkem tvorby bojovala s něčím konkrétním obklopeným abstraktním pozadím,
až skončila v čistě pocitově abstraktním, přesto dokonale promyšleném světě.
Začátek tvorby připomínal jak barevností, tak motivy malíře Václava Boštíka, kterého, jak mi osobně sama
přiznala, v té době neznala, tudíž podobnost tvorby byla čistě náhodná.
Později se Zuzana přibližovala více k francouzským impresionistům.
V poslední době její pointilistický styl přechází ve vyjadřování se, která se podobá našemu světově
uznávanému malíři Františku Kupkovi. Neustále je vidět, jak lépe ovládá techniku malování.
V plátnech cítím absolutní jistotu sebevyjádření, přesto pořád objevuje sama sebe
a pílí jí vlastní se žene nezastavitelnou rychlostí do neznáma, které nám, návštěvníkům Zuzaniných výstav,
přináší a bude přinášet další poznávání jejího nitra. Stačí se jen pozorně dívat a vychutnávat si tvorbu
malířky, o které ještě bude hodně slyšet.
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