Tvorba

Životopis
 narodila sa v Levoči v roku 1938
 detstvo prežila vo Svite,
získala základné vzdelanie

kde

 profesionálne sa formovala na
Škole
umeleckého
priemyslu
v Bratislave na odbore grafiky
u profesora Fikariho a Chovana
 od roku 1960 až do dôchodku
pracovala v n.p. Chemosvit Svit,
v návrhárskom ateliéri na oddelení
prípravy tlače
 celý svoj produktívny život
navrhovala obalový dizajn na rôzne
produkty, no najmä na potravinárske
výrobky
 vo
svojom
voľnom
čase
realizovala návrhy na obaly kníh,
gramoplatní a aj plagáty k aktuálnym
udalostiam
 od roku 1985 je evidovaná ako
výtvarný umelec v Slovenskom
fonde výtvarných umení
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„Výtvarníčka je nesmierne tvorivá so
širokým záberom umeleckých námetov,
početnosťou
autorských
výstav
a rozmanitosťou maliarskych techník.
Batizovské impresie sú významým článkom
jej umeleckej tvorby. Viažu sa k rodinným
koreňom – rodisku jej matky Heleny
Štefkovej a jedinečnosti zachovaného
kultúrneho dedičstva v
tejto rázovitej
podtatranskej obci. Už ako dôchodkyňa sa
začlenila do života obce, natrvalo jej ostala
v pamäti aj v srdci a stala sa prameňom aj
jej tvorby.
K 700. výročiu založenia obce navrhla
pamätnú
medailu
a odznak.
Počas
batizovského
pobytu
bola
v centre
kultúrneho diania v obci. Svoje obrazy
vystavovala na jedinečnom
podujatí
„Gúľaj sa vajíčko“, Šikovné ruky“.

Bola kronikárkou všetkých pamätných
udalostí
pri príležitosti Dní obce aj
jubilejného 730. výročia jej založenia. Jej
maľby a rukopis sú nezmazateľným
dôkazom
vycibreného
talentu,
neopakovateľnej
estetickej
krásy
v pamätnej knihe Batizoviec i v pamätnej
knihe Matice slovenskej. Stala sa aj
dlhoročnou
kronikárkou
popradského
odboru Matice slovenskej. S veľkým
porozumením sa zaujímala o ľudové
tvorkyne pri vyškrabávaní veľkonočných
vajíčok – napríklad Annu Pastrnákovú.
Uchvátili
ju
aj
žánrové
obrázky
batizovských zvykov – fašiangy so
straškami, kúdelná izba a dožinky natoľko,
že sa stali námetmi na zhotovenie
magnetiek, o ktoré je veľký záujem.

Tvorba
Táto vzácna umelkyňa napriek svojej
originalite a jedinečnosti sa rozdáva plným
priehrštím. Spolupracovala s mnohými
svojimi súputníkmi, žičlivo im priala
a nežistne daruje svoje obrazy záujemcom
o jej žensky harmonickú tvorbu. MS
venovala súbor obrázkov v ľudových
krojoch, rovnako mnohé vlastnia aj rodiny
v zahraničí – USA, Nemecku, v Čechách
a Holandsku“.
Ľudmila Hrehorčáková
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