
   Volám sa Júlia Straňáková,  

rodená Winklerová. Tvorivá činnosť ma sprevádza od malička a mala v tom prsty moja 

mamina Júlia, ktorá ma prihlásila na výtvarnú výchovu. Základy výtvarnej výchovy mi 

pomohli dostať sa k profesii krajinnej a záhradnej architektky, ktorú som absolvovala 

v Lednici na Morave.  

 Časť tejto výstavy je venovaná mojej záľube patchworku. U nás doma sa šitiu 

venovala mamina a tejto cesty som sa chytila. 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.  

Patchwork je špeciálna technika šitia z kúskov látok rôznej farby, rôznej  kvality. Vymysleli ho 

americké ženy pri osídľovaní Divokého západu. Ručne, zo zvyškov látok a odevov šili deky, 

odevy, ozdoby, úžitkové predmety. Dnes sa pri tvorbe patchworku používajú šijacie stroje 

rôznej kvality, technické pomôcky a prípravky, staré aj nové látky ale najmä dobré nápady 

a tvorivé myslenie.  

 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 som vyhotovila v priebehu niekoľkých rokov pomaly, postupne. Do 

tajov a techník patchworku ma vniesli Silvia Baloghová a Andrea Bauková z Nových Zámkov. 

Tam som spoznala spoločne naladené duše, s ktorými trávime občas v roku príjemné chvíle 

s látkami a šijacími strojmi v príjemnom prostredí južného Slovenska v Okoči, vždy s novými 

nápadmi.  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...  

 Úprimne ďakujem pracovníkom Krajského osvetového strediska za možnosť 

prezentovať výsledky mojej záľuby, patchworku .            

           autorka 


