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Vážení priatelia umenia, 

dnes prezentovaná výstava mala pôvodne byť realizovaná v minulom roku, avšak 
z dôvodov, ktorý nám je všetkým známy, sa uskutočňuje až teraz. Minulý rok bol pre Julku 
Winklerovú význačným rokom. Ona i celá jej rodina a taktiež priatelia si pripomenuli jej 
životné jubileum. Priatelia, životné jubileum človeka je vždy vážnym poobhliadnutím sa 
spätne do svojho života. Hodnotenia výsledkov svojej tvorivej duševnej práce a aktivity. Je 
vzácnou chvíľou pre oslávenca, keď sa človek môže stretnúť s ľuďmi, ktorých má rád, a 
ktorých si váži.  O to jedinečnejšie sú momenty stretnutia pri príležitosti ich životného jubilea.  

Ako povedal pán Dušan Roll, významná osobnosť kultúrneho a spoločenského diania:   
„Je len jedna vec na svete, ktorú si nemožno kúpiť, a tou je dožiť sa veku, ktorý stojí za to, 
aby sme ho oslavovali“. Toľko v úvode k jubileu našej vzácnej priateľky.  
 
Júlia Winklerová  -  Ma ľbou a štetcom 

Na súčasnej spoločnej výstave sa nám predstavujú dve autorky matka s dcérou - pani 
Júlia Winklerová a Júlia Winklerová Straňáková. Média, ktorými sa nám predstavia sú maľba 
v technike akryl a akvarel a umelecká textilná technika  patchwork. Spoločným menovateľom 
ich osobnostného a rodinného záujmu sa stalo umenie. 

Na margo poznamenávam, že pani Júlia Winklerová bola mojou obľúbenou 
profesorkou z Párovského gymnázia v Nitre. V roku 2018 ma požiadala o uvedenie výstavy 
na pôde KOS v Nitre, ktorú pripravovala spolu s Olinkou Hrubošovou a Matúšom Hečkom. 
A vlastne  od toho obdobia  realizujeme jej alebo ich výstavné projekty spolu s Olinkou 
Hrubošovou. 

Julku už od detstva tiahlo k farbičkám a k štetcu. Najskôr kreslila detské obrázky, 
neskôr  to už boli ťažšie kompozície. Boli to solitéry sklenených čiaš a vázičiek, ktoré vyrábal 
jej otecko- sklársky majster v  Lednických Rovniach. Lákalo ju kresliť tie rôznorodé krásne 
tvary sklenených dekoratívnych predmetov z jednoduchého i hutníckeho skla. Už vtedy 
začala v kresbe experimentovať a skúšala zachytiť na papieri svetlo, jeho lom a odraz. 
Neskôr,  ako stredoškoláčka,  zistila, že dokáže s ľahkosťou verifikovane nakresliť tváre v tom 
čase obľúbených spevákov, hercov a herečiek, ako Brigitte Bardot, Gerarda Philipa a iných 
populárnych osobností.  Časopisy boli drahé a spolužiaci sa tešili na obrázky, ktoré 
nakreslila. Aj v neskorších rokoch si nachádzala čas na kreslenie či maľovanie. Sama sa 
rozhodla prejsť od svojej amatérskej záľuby, možno povedať, k profesionálnejšiemu 
maliarskemu vyjadreniu. Potrebovala k tomu povzbudenie a odborné vedenie. Súkromným 
maliarskym školením, u výborného kresliara akad. maliara Viliama Širokého, získavala 
neoceniteľné poznatky v oblasti kompozície a maliarskych techník. Z nich využíva vo svojej 
tvorbe akryl, akvarel a olej. Námetová skladba diel autorky je rôznorodá. Počnúc zátiším 
prechádza k plenérovým záznamom či už konkrétneho krajinného prostredia z okolia  ich 
chalupy v Jedľových Kostoľanoch,  parku v Mojmírovciach alebo lesných zákutí. Osobitou, 
jej obľúbenou témou sú prímorské motívy. Verifikovane zachytáva architektonické sakrálne  
historické i civilné stavby, ktoré v nej vyvolávajú spomienky na detstvo prežité na Považí 
u starkej. Figurálnu a portrétnu tvorbu dnes zastupuje jedno dielo – speváčka, ktorá 
dokumentuje autorkinj výtvarný zmysel  pre ponor do psychológie interprétky. 

K jej výtvarnému napredovaniu prispeli okrem Viliama Širokého i pedagógovia:  
absolvent pražskej AVU Daniel Szalai, Peter Pauko, Peter Rehák, Evka Lehoťáková, ktorým 
tiež ďakuje a odborné usmerňovanie jej tvorivých snáh. V závere zhrnutia jej tvorivého úsilia, 
konštatujem, že jej tvorba sa od roku 2018 výrazne posunula nielen v citlivej farebnej palete, 
ale i kompozičnej výstavbe diela a to  nielen v maľbe akrylom ale najmä v akvarelovej tvorbe, 
ktorá dosahuje takmer profesionálnu úroveň, v tejto jednej z najťažších výtvarných techník. 
 
 



Vážení priatelia umenia, 
 
je veľmi vzácne, keď si človek i v zrelom veku dokáže splniť priania z mladosti. A vystavujúca 
autorka Julka Winklerová si ich s entuziazmom plní. Napĺňa  a obohacuje  emocionálne nielen 
seba, ale svoje maliarske a estetické cítenie prenáša svojou tvorbou i medzi obdivovateľov 
umenia. 
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Júlia Stra ňáková - Ihla a patchwork 

Autorka sa popri svojej profesii krajinnej a záhradnej architektky venuje svojej  veľkej 
záľube umeleckej textilnej technike patchworku.  

Toto dekoratívne a užité umenie, je veľmi staré a má dlhú históriu. Prvá zmienka o 
výrobkoch vyrobených ručne šitím  bola v niektorých historických prameňochu uvádzaná už od 
11. storočia. Predpokladá sa, že rodiskom patchwork je Anglicko. Patchwork, z anglického 
slova patch, čiže záplata, je zvláštna technika zošívania látok. Ide o zošívanie malých, rôzne 
farebných kúskov látok tak, že spolu vytvárajú väčšie geometrické vzory. Výsledný patchwork 
je potom spojený s ďalšími vrstvami látky a je ešte ozdobne prešívaný drobnými stehmi. Prešitý 
patchwork sa nazýva quilt – deka. Tiež sa uvádza, že pôvodne vznikol medzi ženami 
amerických osadníkov v prostredí Divokého západu, ktoré týmto spôsobom chceli využiť 
zvyšky látok a šitím vytvárali niečo inovatívne,  praktické a lacné. Boli to deky, odevy, úžitkové 
a dekoratívne predmety. Po druhej svetovej vojne sa zdalo, že technika patchworku a quiltu už 
patria do minulosti. V posledných rokoch však záujem o túto textilnú techniku prudko vzrastá.  
Toľko k histórii vzniku patchworku, dnes už umeleckej textilnej disciplíne. 

Zo spomienok Julky Straňákovej vyberám: „U nás doma sa šitiu venovala mamina 
a tejto cesty som sa chytila. Oslovila ma mamkina zručnosť a veľmi som chcela a túžila 
vedieť i ja šitím zhotoviť niečo pekné a praktické. Môj prvý šijací stroj mi kúpila moja babka 
Marišenka, ktorej som za to vďačná. Po prvých pokusoch ručného vystrihovania kúskov látok 
a ich rozpačitého zošívania ma k absolvovaniu kurzu patchworku posunul môj manžel. 
Musím konštatovať, že je to výborný únik pred každodennými starosťami, preladenie mysle 
na kreslenie, meranie, strihanie a potom zošívanie a žehlenie. Na začiatku môjho tvorenia 
boli obrazy a vankúše s mojimi kreslenými motívmi. Neskôr prišli praktické vecičky. Mnohé 
výtvory pokusne skončili v rukách mojej sestry Lucie, ktorá je tým správnym kritikom“.   

Vystavené dielka Julka vyhotovila v priebehu niekoľkých rokov pomaly, postupne. Do 
tajov a techník patchworkuju vniesli Silvia Baloghová a Andrea Bauková z Nových Zámkov. 
Tam  spoznala spoločne naladené duše, s ktorými trávi občas v roku príjemné chvíle 
s látkami a šijacími strojmi v príjemnom prostredí južného Slovenska v Okoči, vždy s novými 
nápadmi. Citujem: „Jedna moja priateľka mi hovorí, že čože je to za výmysel, kúpiť kus látky, 
rozstrihať a potom zošívať? Na čo je to dobré? Nech sa páči, pozrite sa...“ 

Priatelia a skutočne je čo obdivovať. Tvorivá fantázia autorky má neobmedzený rozlet 
vo výbere a realizácii akéhokoľvek motívu a jeho precíznej realizácie. Jej zručnosť si 
zasluhuje skutočne mimoriadne uznanie pri tvorbe nielen praktických úžitkových vecí 
a predmetov ale i dekorácií tematického charakteru alebo i ručne tvorených zvieratiek 
a bábik, ktoré potešia nielen deti, ale úsmev vyčaria i dospelým. 

Patchwork – záľuba a potešenie Julky Straňákovej prináša estetické vnímanie všetkým 
a určite zatúžia, aby im tieto dielka priniesli oživenie a zútulnenie ich bytu alebo domu.  

Želám autorke Julke Straňákovej veľa tvorivej invencie a úspechov.  
 
Nitra 7. október 2021    PhDr. Marta Hučková Kocianová 
 


