
 
Milí  rodinní príslušníci, priatelia a  známi,  
jednoducho účastníci otvorenia mojej jubilejnej výstavy 
výtvarných prác. 
 
Som amatérska výtvarníčka. Moje povolanie sa týkalo 
niečoho celkom iného. Bolo to učiteľstvo biológie a chémie na 
gymnáziu. Ale predsa. Na obrazoch na prvý pohľad vidíte, že 
prevláda zelená farba -  farba prírody.  
Už v detstve som do rúk brala ceruzku a kreslila sklenené 
poháre, ktoré vyrábal môj otecko- sklársky majster v sklárni v  
Lednických Rovniach. Lákali ma tie krásne tvary pohárikov a 
vázičiek z jednoduchého i hutníckeho skla. Nielen to, 

provokovalo ma zachytiť na papieri aj svetlo, jeho lom a odraz. Lásku k zelenej prírode som 
iste získala na malebnom Považí,  kde som s mladším bratom trávila každé prázdniny na 
dedine  u babky.  
Neskôr, ako stredoškoláčka, som zistila, že dokážem celkom ľahko  a verne nakresliť tváre 
vtedy populárnych spevákov, hercov a herečiek, ako Brigita Bardot, Gerard Philip a iných. 
Časopisy boli drahé a spolužiaci sa tešili na obrázky, ktoré som nakreslila.  
Priznám sa, že som rada využívala  pokojné chvíle na poradách  či  maturitách a rýchlou 
rukou som kreslila zamyslené alebo sústredené tváre svojich žiakov alebo kolegov. Bola to 
dobrá metóda proti zadriemaniu. 
Aj v neskorších rokoch som si nachádzala čas na kreslenie či maľovanie. Viac som sa však 
venovala štúdiu a rodine.  
Môjmu manželovi a rodine som roky hovorila, že sa teším, ako na dôchodku budem maľovať. 
Splnilo sa mi to. Ďakujem za podporu. 
Obrazy, ktoré vidíte a mnohé iné, som nakreslila v priebehu viac ako štyroch rokov. 
Potrebovala som k tomu povzbudenie a odbornú radu. Za naštartovanie ďakujem  akad. 
maliarovi Viliamovi Širokému, ktorý ma učil trpezlivosti a dôslednosti v mojich začiatkoch.  
Akad. maliarovi Danielovi Szalaiovi ďakujem za odborné rady pri prvých maľbách v plenéri. 
Výtvarnému pedagógovi Mgr. Petrovi Paukovi a Kataríne Jahnovej za systematické odborné 
usmerňovanie ako žiačky Ateliéru Medea . Mgr. Petrovi Rehákovi  a Mgr. art Jurajovi  
Tomanovi, ArtD., za praktické skúsenosti v rôznych výtvarných technikách v rámci stretnutí 
amatérskych výtvarníkov počas  Výtvarných cestičiek či  sympózií. Nemienim zabudnúť na 
výtvarnú pedagogičku PaedDr. Evu Lehoťákovú, PhD.,  ktorá v nás upevňuje vzťah 
a vedomosti k výtvarnému umeniu i vďaka výbornej podpore zo strany Krajského osvetového 
strediska  v Nitre. 
  Práce sú vystavené v skupinách.  Sú tu obrazy krajiny môjho detstva, ale aj 
obrazy prírody z dovoleniek doma i v zahraničí. Hoci obdivujem prácu s pastelom, 
akvarelom či olejom, nakreslených  je nimi len málo obrazov. Prevládajú práce maľované 
akrylom. 
  Milí hostia, uviedla som vás do atmosféry mojej neprofesionálnej tvorby. 
Verím, že ma bude priťahovať aj naďalej. Som potešená, že ste prišli na otvorenie mojej prvej 
jubilejnej výstavy. Keď to pôjde takto ďalej, budem nútená vás pozývať na výstavy vo Viedni, 
v Louri a iných svetových galériách . Len nech čas beží pomalšie. 
 
        Autorka Júlia Winklerová 


