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Vo foyeri Galérie Fontána ste mali 
minul! t!"de# mo"nos$ obdivova$ 
umelecké diela "ien, ktoré u" nie-
ko%ko rokov pôsobia v záujmovom 
krú"ku patchworku pri Mestskom 
kultúrnom stredisku v Pie&$anoch. 

Ich nádherné deky pozo!ívané z 
kúskov pestrofarebn"ch handri#iek, 
ale aj vankú!e, ch$apky, bábiky, ka-
belky, pe$a%enky, textilné viano#né 
variácie – prestierania, obrúsky, zvon-
#eky, ozdôbky aj hlavolamy boli plné 
fantázie a krehkej krásy. Nenadarmo 
sa hovorí, %e %ena je korunou &udstva. 
Preto%e je nielen krásna, ale krásu vie 
aj okolo seba !íri' a vytvára'. Zaujali 
nás viaceré dielka. Pri jednom z nich 
– pastelovej deke s názvom Catch sme 
objavili !éfku krú%ku – Danielu Stan-
kovú z Pie!'an. O svojom koní#ku nám 
prezradila: „Patchwork si ma úplne 
podmanil. Krú!ok v Pie"#anoch som 

Patchwork - krása vytvorená z kúskov handri!iek
prevzala po jeho zakladate$ke Otílii 
Jurgovej. Funguje u! "tyri roky. Má-
me asi tridsa# %leniek, schádzame sa 
raz do mesiaca a odovzdávame si me-
dzi sebou v"etky skúsenosti a novinky. 
Pri patchworku sa fantázii medze ne-
kladú a ja sa k tomu e"te aj sústavne 
vzdelávam. Napríklad túto deku som 
u"ila na v&stavu do Francúzska. Ob-
jednala si ju u m'a istá spolo%nos#, 
ktorej zna%ku "ijacieho stroja som pri 
"ití pou!ila. Sú na nej ma%i%ky vytvo-
rené tak, !e som pri nich vyu!ila v"et-
ky vy"ívacie programy – hust& i riedky 
cik-cak, slimá%iky, lísto%ky, ru!i%ky, 
mot&liky, my"i%ky...“ Na otázku, ko&-
ko by sme zaplatili za podobnú ma-
!inku, pani Danka odpovedá: „To je 
rôzne, od troch, "tyroch tisíc a! po 
stotisíc. Ale tie najdrah"ie stroje sú 
u! tak inteligentné, !e komunikujú
aj s internetom.“  (vd)

"ikulky Helena Lobotková, Drahomíra "mídová
a Daniela Stanková u#ili aj originálne bábiky z handri!iek.

Vo v!stavnej sieni V starej lekárni na 
Winterovej ulici v Pie&$anoch nájde-
te v t!chto d#och fotografie Yara Kup-
'a. Jeho Cesty a zastavenia tentoraz 
v hnedom prevedení dokumentujú krásy 
Pienin, Tatier a Oravy. Na fotografiách 
sú miesta, ktoré tento na&inec miluje 
a ktoré nav&tevuje ka"d! rok. Svojím ob-
jektívom zachytil majestát stromov, mo-
hutnos$ vrchov, pokoj dolín, slovenské 
chalupy a kopy sena na pokosen!ch zele-
n!ch lúkach, ale aj mra'ná s$ahujúce sa 
do jednej gu'e pred letnou búrkou. 

„Ja sa u! ni% iné asi ani nenau%ím foti#. 
Mestám a v"etkému, %o zavá'a %love%i-
nou, a! na tie chalúpky a kopy sena, sa 
vyh&bam,“ %artoval Yaro a zapózoval nám 
s dielom, ktoré zhotovil pre mesto Pie!'any 
ako v"raz v(aky za to, %e ho vyhlásili za 
kultúrnu osobnos' mesta Pie!'any. Na fo-
tografii sa nachádza alej star"ch platanov 

Yaro Kup!o vystavuje krajinky V starej lekárni
pri hoteli Thermia Palace. 

„Ke( som túto alej pred 25 rokmi za-
zrel, okam!ite ma o%arila. Prednedávnom 
som dostal popla"nú správu, !e ju idú vy-
rúba#, preto som sa r&chlo pobral odfoti# 
si ju. Dos# dlho som h$adal miesto, odkia$ 
túto nádheru zachytím. Chcel som ma# 
vpredu v&razn& strom a myslím si, !e ten 
s tou hr%ou je správny. Prekryl bytovky na 
Vá!skej ulici presvitajúce pomedzi konáre. 
Správny %as mi poskytlo leto, ke( na stro-
moch bolo dos# lístia. Volil som maximálnu 
clonu, aby som mal ve$kú h)bku ostrosti a 
expozi%n& %as mi vychádzal takmer sekun-
du. Tro"ku fúkal vietor, preto som musel 
%aka#, k&m sa utí"i a lístie na stromoch 
znehybnie,“ vysvet&oval zrod umeleckej 
fotografie jej autor. 

Svoje dielo Yaro Kup#o odovzdá pri-
mátorovi mesta v pondelok 8. decembra 
o 17.00 h po#as vernisá%e. V. Dusíková

Yaro Kup!o odovzdal svoju umeleckú fotografiu primátorovi mesta.

V"stavu fotografií s názvom Osob-
nosti objektívom )uda Lenocha si v 
piatok v Galérii Domu umenia u%ili 
okrem jeho rodiny azda v!etci priate-
lia a známi. U% pred piatou hodinou sa 
priestory zap*$ali gratulantmi, ktorí 
okrem stisku ruky prihodili aj priate&-
ské pot&apkanie po ramene. Za zvuku 
Dixieland bandu )ubomíra Váryho si 
potom prezerali fotky, z ktor"ch sa na 
nich usmievali desiatky najznámej!ích 
slovensk"ch a #esk"ch hercov, spevá-
kov a politikov. +estné miesto patrilo 
portrétu fotografa Antona Podstraské-
ho, #loveka, ktor" u#il Lenocha, ako 
sa dosta' k &u(om a% na ko%u. 

Fotenie )udovíta Lenocha, ale aj 
jeho zm"!&anie a charakteristiku naj-
lep!ie vystihla zostavovate&ka v"stavy 
Zora Petrá!ová. „Ideme na to,“ sú 

IDEME NA TO - HOVORÍ FOTOGRAF (UDO LENOCH

slová, s ktor"mi sa Lenoch pú!'a do 
roboty. A potom si !tylizuje, upravuje 
a dosádza postavi#ky do sklada#ky, 

ktorú si vopred vymyslí tak, %e sa nie-
kedy nestíhame #udova', #o v!etko 
tohto majstra improvizácie pri foto-

grafovaní napadne. V"sledok je neo-
pakovate&ne a r"dzo lenochovsk". 

V. Dusíková, foto: M. Palkovi!

Ka$dá $ena, ktorá na v%stave prilo$ila ruku k dielu, dostala od &uda klobúk a ru$u.


