
tauráciách je menej zahra-
ničných produktov, keďže stá-
le sa nedajú uskutočňovať
platby medzi zahraničnými
dovozcami. Mnohým podni-
kom došli zásoby. Napríklad tu
už nedostať české pivo. Ale
nie je to nič hrozné,“ upoko-
juje Katka a dodáva, že stále
je to nádherné miesto, kam
sa oplatí vybrať za koreňmi
našej civilizácie, krásnym

to potrebujú.“ V Grécku sa zme-
nilo úplne všetko. Povaha aj zmý-
šľanie ľudí. „Z radostných a šte-
drých Grékov sa stali múmie ráta-
júce drobné na zaplatenie šekov.
Obyčajných ľudí sa to dotklo naj-
viac,“ hovorí Slovenka o obľú-
benom dovolenkovom raji, kde tu-
ristov vždy vítali usmievaví do-
máci. Podľa niektorých infor-
mácií počet turistov klesol až
o 40 percent. „V hotelových reš-

ci ostali ako bez duše,“ hovorí
Katka o aktuálnej nálade, ktorá
panuje v kolíske európskej civili-
zácie. Keď v čase vypuknutia krí-
zy pracovala v jednom reštaurač-
nom zariadení, aj ona sa rovnako
ako Gréci bála prepúšťania, dotklo
sa jej znižovanie platov. „Dokon-
ca sa mi stalo, že jedna pani, kto-
rá k nám prišla, poslala mojej šéf-
ke písomnú výzvu, prečo dáva prá-
cu cudzincom, a nie Grékom, ktorí

falstva. Zdrvení sú
Gréci aj tí ostatní. Do-

volenkári sa slnečného raja
pod Akropolou obávajú, grécke

taverny vraj nie sú také, ako bývali,
došli im peniaze aj chuť do živo-
ta. Ako to tam skutočne vyzerá?

CíTILA SA pONížeNÁ
„Po referende, keď prichádzajú
správy o reformách, sa už nikto ne-
háda, nevykrikuje, nebojuje. Všet-

Keď som
sa dozvedela o mladej
slovenskej výtvarníčke,

ktorá žije a tvorí v Grécku, ihneď
mi napadlo, či v časoch gréckej krí-
zy odtiaľ nechce ujsť. Zovšadiaľ
nás totiž bombardujú správy, že si-
tuácia v Grécku je na pokraji zú-

morom, slnkom a, samozrej-
me, aj za jej obrazmi. Na tie
natrafíte, ak si napríklad bu-
dete vychutnávať pohár vína
v jednej z najprestížnejších
aténskych vinární pod gréc-
kou Akropolou.

OdIŠLA zA LÁSKOu
Kým sa z Katky stala maliar-
ka, podnikala, prišla o všetky
úspory, pracovala ako hos-

teska, čašníčka, modelka,
bola dokonca karatistkou.
„Roky som sa venovala ka-
rate, mala som prehľad
o športových potrebách
a značkách. Keď prišla prí-
ležitosť otvoriť si športový
obchod na Slovensku, išla
som do toho. Problémy s do-
voznými certifikátmi ma pri-
nútili obchod nakoniec za-
vrieť. Prišla som o všetky
úspory. Bola to pre mňa lek-
cia,“ spomína Katka. Vraví
však, že ju to neodradilo od
jej ďalších snov. Tie prišli,
keď sa zoznámila v hoteli,
kde pracovala, so svojím
manželom. Smeje sa, že to

VÁŠ PRÍBEH MLADÚ SLOVENSKÚ MALIARKU OBDIVUJÚ V GRÉCKU AJ V INDII

Katkine obrazy

S jej
obrazmi sa stretnete

pod gréckou Akropolou,
zdobia aténske školy, ale videli

ich už aj v Indii. Talentovaná mladá
maliarka a grafička KATKA VAŠIČKOVÁ
z Lehoty pri Nitre prerazila až v Grécku,
kam odišla pred rokmi za láskou. Hoci

sa jej stalo, že v čase najväčšej
gréckej krízy jej vyčítali, že je
cudzinka s prácou, nechystá

sa zutekať.

NÁJDETE POD AKROPOLOU



bolo osudné, pretože sa zoznámili
na jednej pražskej diskotéke
a na druhý deň mu servírovala
pri raňajkách kávu v hoteli. Mla-
dý Grék dva mesiace každý ví-
kend cestoval za Katkou z Atén
do Prahy. Boli zaľúbení, chceli
byť spolu a keďže Jiorgos mal
v Aténach kaviareň, Katka sa
rozhodla kvôli svojej láske odísť
do neznámej krajiny. „Nebolo
ľahké zbaliť si kufre, nechať tu ro-
dinu. Malé vytriezvenie prišlo,
keď som si v časoch, keď sme ešte
neboli v Európskej únii, musela vy-
bavovať povolenie na pobyt a prá-
cu,“ opisuje svoje začiatky
v Grécku. Navyše, bez znalosti ja-
zyka bol stratená. „Manžel mi mu-
sel začať písať po grécky názvy ulíc,
kam som chcela ísť taxíkom, pre-
tože mi vôbec nerozumeli. Stáva-
lo sa mi totiž, že ma zaviezli na
úplne iné miesto, než som chcela.“
Kurzy gréčtiny aj ochota man-
želovej rodiny a jeho priateľov
Katke pomohli. Prvotné po-
chybnosti a zmiešané pocity, či
ostať žiť v Grécku, sa postupne
začali vytrácať.

a vďaku tomu jej diela putovali
na výstavy do Indie aj do Ta-
lianska. „Pre mňa je úspech, keď
mi príde pozvánka, aby som vy-
stavovala. Prešla som si už obdo-
bím, keď som musela platiť za
účasť na výstavách. Tento rok som
ich mala šesť, nedávno moje ob-
razy putovali do Nemecka. Ide
o výstavu grafík viacerých umel-
cov.“ V Aténach má stálu výstavu
v jednom z najprestížnejších
a najlepších podnikov pod Ak-
ropolou. Je to séria malieb z čer-
veného vína.
Katka ako mladá umelkyňa mi-
luje slobodu a ani dnes nevie po-
vedať, či chce ostať žiť v Grécku.
Neplánuje si život, zato výstavy
určite. Aj teraz pracuje na jednej,
ktorá bude v zahraničí. Aj na Slo-
vensku sa dajú vidieť jej diela,
v Košiciach už mala dve výstav
a jednu v levickej synagóge. „Vra-
ciam sa domov vždy, keď môžem.
Najviac mi chýba rodina, moje
priateľky a domáce koláče.“

ANNA ŽILKOVÁ,
foto: www.katarinavasickova.com

MAľby V GréCKyCH ŠKOLÁCH
Keď manžel musel zavrieť kaviareň
pre nepredĺženie nájomnej zmlu-
vy, Katka sa rozhodla, že sa posta-
ví na vlastné nohy. Umenie, archi-
tektúra, ktorou bola očarená počas
štúdia na stavebnej priemyslovke,
a zdedený maliarsky talent jej
umožnili premýšľať nad tým,že by
sa raz maľovaním mohla živiť.
„Uvedomila som si, že je dôležité ro-
biť v živote to, čo ma napĺňa.Bolo to
maľovanie, ktorému som sa vždy,
s malými prestávkami, venovala vo
voľných chvíľach.“ Obrazy, ktoré
dovtedy boli pre ňu osobným
priestorom vyjadrenia reality,začala
posúvať ďalej.Zo svojej izby na rôz-
ne maliarske fóra, posielala ich na
festivaly, kultúrne akcie, ktoré sa
v Grécku konali. O jej diela začal
byť záujem a prichádzali prvé ob-
jednávky. „Niektoré boli len prosbou
o pomoc na skrášlenie priestoru,ale
nikdy som ich neodmietla. Je to veľ-
mi vďačná práca. Maľovala som
v jednej gréckej škôlke veľkú bránu.
Keďže nemali peniaze na zaplatenie
farieb, rozhodla som sa, že ju s deť-
mi skrášlime spoločne. Z toho vzni-

kali ďalšie projekty. V jednej škôlke
som sa venovala s deťmi výrobe
hračiek z recyklovateľných materiá-
lov. Mojím snom bolo ilustrovať dets-
kú knižku.Podarilo sa mi to s jedným
gréckym autorom a v jeseni by mala
ísť už do predaja,“ hovorí Katka.
V Grécku je veľmi obľúbený street
art, teda umenie ulice. Konajú
sa tam medzinárodné festivaly, na
ktoré pozvú umelcov, aby vyma-
ľovali biele steny v meste. Tak sa
Katka dostala v rámci jedného pro-
jektu k tomu, že dnes má svoj
podpis na dvadsiatich štvorcových
metroch steny gréckej školy.

VySTAVOVALA Aj V INdII
Mladá Slovenka priznáva, že je
veľmi náročné byť umelkyňou na
voľnej nohe. Najmä teraz. Jej
obrazy, ktoré charakterizujú fa-
rebnosť a geometrické tvary, už
mohli vidieť Aténčania na via-
cerých jej výstavách. Vystavova-
la obrazy aj v spolupráci so slo-
venským, českým, poľským a ma-
ďarským veľvyslanectvom. Pra-
cuje pod záštitou nadácie Xota-
ris, ktorú vlastní zberateľ grafiky
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