MARTA
PURGÁTOVÁ
Narodila som sa 16. 6. 1975.
Vyrastala som v Dolnom Kubíne, krásnom mestečku plnom
zelene, kde som ukončila základnú školu a žila až do svojich
dvadsiatich rokov. Od malička ma bavilo kresliť, tvoriť a keď
sa ma niekto spýtal, čím chcem byť keď budem veľká,
odpovedala som, že maliarkou.
Keďže som nespĺňala podmienky na štúdium umeleckej
školy, moji múdri rodičia mi vybrali inú strednú školu a to
odbor kaderníčka, ktorú som absolvovala v Žiline, a túto
kreatívnu prácu, ktorá ma baví, vykonávam dodnes. Doteraz
som im za to vďačná.
Po škole sa mi naskytla možnosť ísť študovať nemecký jazyk
do Lipska, kde som si zarábala ako opatrovateľka detí. Tu
som sa zoznámila s mojím manželom, s ktorým mám tri
krásne a šikovné deti. Od roku 1996 žijem v Liptovskom
Mikuláši a neustále sa kochám tunajšou krásou.
O Klube neprofesionálnych výtvarníkov som sa dozvedela
práve od Ľubky Jurgošovej, s ktorou spoločne vystavujeme.
Náhodou sme sa bavili o záľubách a keď som sa dopočula,
že je tu niečo také, bola som nadšená a hneď po prvom dni
v Klube sa mi tam zapáčilo. Od roku 2017 navštevujem Klub
výtvarníkov 2x do týždňa. Je tam skvelá atmosféra, ktorú
vytvárajú milí a tvoriví ľudia, spolu s našim učiteľom
Robkom Močiliakom.
Zúčastňujem sa aj letných víkendových plenérov, ktoré sú
balzamom na dušu. Tvorí sa tam vždy v krásnom prostredí
a čo môže byť viac inšpiráciou ako príroda sama.
Som vďačná, že som mala to šťastie a stretla som tak
dobrého a trpezlivého učiteľa, pod ktorého vedením sa
môžem učiť a zdokonaľovať v tom, čo ma najviac baví
a plniť si tak detský sen.

ĽUBICA
JURGOŠOVÁ
Narodila som sa 31.3.1966 v Lipt. Mikuláši.
Vyrastala som v neďalekej obci Bobrovec, kde som žila
23 rokov, potom som sa presťahovala na Podbreziny,
kde bývam doteraz. Študovala som na Strednej
poľnohospodárskej škole v Lipt. Mikuláši, ale po maturite
som začala pracovať ako referentka, neskôr ako sociálna
pracovníčka na odbore sociálnych vecí na okresnom
úrade, neskôr na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Lipt.
Mikuláši, kde som pracovala na viacerých pozíciách 34
rokov.
Popri zamestnaní som absolvovala nadstavbové 2-ročné
pomaturitné štúdium na Strednej ekonomickej škole
v Dolnom Kubíne v odbore sociálno-právna starostlivosť
a neskôr som študovala 5 rokov na Katolíckej univerzite
v Ružomberku, na pedagogickej fakulte, odbor sociálna
práca. Popri zamestnaní a štúdiu som sa starala o výchovu dvoch dcér, ktoré sú už dospelé. V súčasnosti už
tretí rok pracujem ako sociálna pracovníčka v Centre
pre deti a rodiny Liptovský Hrádok.
K maľovaniu som sa dostala až pred 7 rokmi, keď som
už mala viac času na seba, kedy som v obchodoch
objavila rôzne maliarske potreby, plátna, farby, štetce.
V mestskom mesačníku som si prečítala informáciu, že
existuje Klub neprofesionálnych výtvarníkov pod
vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka, v Liptovskom
kultúrnom stredisku, kde som sa po návšteve Klubu
rozhodla prihlásiť.
Keďže som nikdy nechodila na výtvarnú, len som si
občas sama kreslila, ani som netušila, aké množstvo
výtvarných techník existuje. Veľa vecí som sa naučila
a viem, že ešte naučím, vďaka Robkovi a jeho
trpezlivému prístupu a povzbudzovaniu.
Do klubu chodím rada, teším sa na príjemný kolektív.
Napriek tomu, že do ateliéru idem niekedy veľmi
unavená, dokážem tam vypnúť, zrelaxovať, výtvarná mi
dobíja baterky, motivuje k tvorbe, sebarozvoju
a k zmysluplnému tráveniu voľného času.
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