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Yaro Kupčo vystavuje krajinky V starej lekárni
Vo výstavnej sieni V starej lekárni na
Winterovej ulici v Piešťanoch nájdete v týchto dňoch fotografie Yara Kupča. Jeho Cesty a zastavenia tentoraz
v hnedom prevedení dokumentujú krásy
Pienin, Tatier a Oravy. Na fotografiách
sú miesta, ktoré tento našinec miluje
a ktoré navštevuje každý rok. Svojím objektívom zachytil majestát stromov, mohutnosť vrchov, pokoj dolín, slovenské
chalupy a kopy sena na pokosených zelených lúkach, ale aj mračná sťahujúce sa
do jednej guče pred letnou búrkou.
„Ja sa už nič iné asi ani nenaučím fotiť.
Mestám a všetkému, čo zaváňa človečinou, až na tie chalúpky a kopy sena, sa
vyhýbam,“ žartoval Yaro a zapózoval nám
s dielom, ktoré zhotovil pre mesto Piešťany
ako výraz vďaky za to, že ho vyhlásili za
kultúrnu osobnosť mesta Piešťany. Na fotografii sa nachádza alej starých platanov

Yaro Kupčo odovzdal svoju umeleckú fotografiu primátorovi mesta.

pri hoteli Thermia Palace.
„Keď som túto alej pred 25 rokmi zazrel, okamžite ma očarila. Prednedávnom
som dostal poplašnú správu, že ju idú vyrúbať, preto som sa rýchlo pobral odfotiť
si ju. Dosť dlho som hľadal miesto, odkiaľ
túto nádheru zachytím. Chcel som mať
vpredu výrazný strom a myslím si, že ten
s tou hrčou je správny. Prekryl bytovky na
Vážskej ulici presvitajúce pomedzi konáre.
Správny čas mi poskytlo leto, keď na stromoch bolo dosť lístia. Volil som maximálnu
clonu, aby som mal veľkú hĺbku ostrosti a
expozičný čas mi vychádzal takmer sekundu. Trošku fúkal vietor, preto som musel
čakať, kým sa utíši a lístie na stromoch
znehybnie,“ vysvetľoval zrod umeleckej
fotografie jej autor.
Svoje dielo Yaro Kupčo odovzdá primátorovi mesta v pondelok 8. decembra
o 17.00 h počas vernisáže.
V. Dusíková

IDEME NA TO - HOVORÍ FOTOGRAF ĽUDO LENOCH
Výstavu fotografií s názvom Osobnosti objektívom Ľuda Lenocha si v
piatok v Galérii Domu umenia užili
okrem jeho rodiny azda všetci priatelia a známi. Už pred piatou hodinou sa
priestory zapĺňali gratulantmi, ktorí
okrem stisku ruky prihodili aj priateľské potľapkanie po ramene. Za zvuku
Dixieland bandu Ľubomíra Váryho si
potom prezerali fotky, z ktorých sa na
nich usmievali desiatky najznámejších
slovenských a českých hercov, spevákov a politikov. Čestné miesto patrilo
portrétu fotografa Antona Podstraského, človeka, ktorý učil Lenocha, ako
sa dostať k ľuďom až na kožu.
Fotenie Ľudovíta Lenocha, ale aj
jeho zmýšľanie a charakteristiku najlepšie vystihla zostavovateľka výstavy
Zora Petrášová. „Ideme na to,“ sú

Každá žena, ktorá na výstave priložila ruku k dielu, dostala od Ľuda klobúk a ružu.

slová, s ktorými sa Lenoch púšťa do
roboty. A potom si štylizuje, upravuje
a dosádza postavičky do skladačky,

ktorú si vopred vymyslí tak, že sa niekedy nestíhame čudovať, čo všetko
tohto majstra improvizácie pri foto-

grafovaní napadne. Výsledok je neopakovateľne a rýdzo lenochovský.
V. Dusíková, foto: M. Palkovič

Patchwork - krása vytvorená z kúskov handričiek

Šikulky Helena Lobotková, Drahomíra Šmídová
a Daniela Stanková ušili aj originálne bábiky z handričiek.

Vo foyeri Galérie Fontána ste mali
minulý týždeň možnosť obdivovať
umelecké diela žien, ktoré už niekoľko rokov pôsobia v záujmovom
krúžku patchworku pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Piešťanoch.
Ich nádherné deky pozošívané z
kúskov pestrofarebných handričiek,
ale aj vankúše, chňapky, bábiky, kabelky, peňaženky, textilné vianočné
variácie – prestierania, obrúsky, zvončeky, ozdôbky aj hlavolamy boli plné
fantázie a krehkej krásy. Nenadarmo
sa hovorí, že žena je korunou ľudstva.
Pretože je nielen krásna, ale krásu vie
aj okolo seba šíriť a vytvárať. Zaujali
nás viaceré dielka. Pri jednom z nich
– pastelovej deke s názvom Catch sme
objavili šéfku krúžku – Danielu Stankovú z Piešťan. O svojom koníčku nám
prezradila: „Patchwork si ma úplne
podmanil. Krúžok v Piešťanoch som

prevzala po jeho zakladateľke Otílii
Jurgovej. Funguje už štyri roky. Máme asi tridsať členiek, schádzame sa
raz do mesiaca a odovzdávame si medzi sebou všetky skúsenosti a novinky.
Pri patchworku sa fantázii medze nekladú a ja sa k tomu ešte aj sústavne
vzdelávam. Napríklad túto deku som
ušila na výstavu do Francúzska. Objednala si ju u mňa istá spoločnosť,
ktorej značku šijacieho stroja som pri
šití použila. Sú na nej mačičky vytvorené tak, že som pri nich využila všetky vyšívacie programy – hustý i riedky
cik-cak, slimáčiky, lístočky, ružičky,
motýliky, myšičky...“ Na otázku, koľko by sme zaplatili za podobnú mašinku, pani Danka odpovedá: „To je
rôzne, od troch, štyroch tisíc až po
stotisíc. Ale tie najdrahšie stroje sú
už tak inteligentné, že komunikujú
aj s internetom.“
(vd)

