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Piano vám dnes dáva prístup k 55 novým článkom
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Na jej obrazoch nenájdete ani jedného muža
Obrazy, šité bábiky a sochy vytvorené rukami Aleny Pilnikovej vás prevedú celým svetom. Ani
na jednom z jej portrétov však nenájdete podobu muža.
ŽIAR NAD HRONOM. Alena Pilniková, Žiarčanka žijúca v Trnavej Hore, sa maľovaniu začala venovať pred
jedenástimi rokmi. Profesionálne pracuje ako ekonómka, maliarstvo považuje za svoje hobby.
„Dáva mi to veľa. Je to moja sebarealizácia, relax a získavanie energie v jednom,“ hovorí. „Zabúdam pri
tom na bežné problémy a starosti.“

Umelecké meno Motyjel
„Cez obrazy a bábiky, ktoré tu ľudia môžu vidieť, chcem ukázať, že krásne veci sú kdekoľvek na svete,“
vysvetlila.
„Mám rada figurálnu tvorbu, o ktorej sú nielen moje bábiky a sochy, ale aj obrazy.“ Na všetkých jej
portrétoch sú zachytené len ženy.
„Sú inšpiratívnejšie, krajšie ako muži. Všetko je to o jemnosti a ženských krivkách,“ podotkla.
„Maľovať som začala v roku 2001, textilnej tvorbe sa venujem len rok a pol,“ pokračovala. „Pozitívne
reakcie ľudí na moju tvorbu ma posúvajú ďalej. Je to veľmi motivujúce.“
Na obrazy sa podpisuje pseudonymom Motyjel. „Keď bol môj syn malý, nevedel vysloviť slovo motýľ,
skomolil ho teda na motyjel. Zapáčilo sa mi to a odvtedy ho používam,“ vysvetlila.

Ženy sú pre ňu inšpiratívnejšie ako muži. FOTO: EVA ŠTENCLOVÁ

Nič nekončí v koši
„Odjakživa ma lákalo robiť sochy. Keďže som nemala možnosti, čo sa týka hliny, pece a podobne, snažila
som sa nájsť nejakú alternatívu. Nahradiť mi to dokázal textil,“ pokračovala. „Telo bábik šijem, následne
vypĺňam. Potom ho maľujem akrylom a šijem naň oblečenie.“
Pri tvorbe sôch používa techniku paverpol. Inštalovať je ich tak možné aj v exteriéri. „Látku namáčam do
špeciálnej hmoty. Obalím ňou nejaký podstavec a následne to stvrdne,“ opísala techniku.
Všetky umelecké práce má uložené v ateliéri svojho rodinného domu. Mnohé jej diela však skončili u jej
blízkych, priateľov či známych, ktorých nimi obdarovala.
„Samozrejme, mám za sebou aj množstvo nepodarkov. Väčšinou končia u kamarátkinej dcéry, ktorá ich
dotvára. Takže nič nezahadzujem, čo ma veľmi teší.“
Výstava Aleny Pilnikovej nazvaná Cesta okolo sveta potrvá v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad
Hronom do 30. decembra.
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Bábky z dielne Aleny Pilnikovej. FOTO: EVA ŠTENCLOVÁ

Páči sa mi to

Ľudia, ktorým sa to páči: 3. Buďte prví spomedzi vašich priateľov.
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Žiar nad Hronom na Facebooku
Páči sa mi to
4,223 ľudia označili, že sa im páči Žiar nad Hronom.
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Alena Pilniková sa venuje najmä figurálnej tvorbe.
Foto: EVA ŠTENCLOVÁ
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