„V mysli máte svoje sny – realizujte ich a podporujte v ich plnení aj
ostatných“

Toto sú krásne slová amatérskeho umelca - maliara Dominika Tatarku (†26) z
Čierneho, ktorý tragicky zahynul začiatkom tohto roka. Napriek tomu sa jeho
rodičia rozhodli splniť mu dlhoročný sen, ktorý nestihol zrealizovať – uskutočniť
výstavu Dominikovej začínajúcej tvorby, čo je viac ako 40 obrazov. Tak sa
v priestoroch Kultúrneho domu v Čiernom vo štvrtok 27. júla 2017 o 15. hodine
uskutočnila vernisáž výstavy Amatérske ťahy štetcom Dominika Tatarku.

V živote človeka existuje asi len málo chvíľ a okamihov, kedy sa v ňom nahromadí
toľko rôznych pocitov, až je z toho zmätený. Zmiešané pocity, áno, tak sa to nazýva,
ale iné je o nich každodenne počúvať a iné je zažiť ich skutočne. Kultúrny dom,
v ktorom prebiehala vernisáž výstavy Amatérske ťahy štetcom Dominika Tatarku, sa
stal presne tým miestom, kde ste toto mohli zažiť.
Cítiť obrovskú lásku a silu Dominikových rodičov – Jaroslava a Magdalény, že aj
napriek bolesti, akú si dokáže predstaviť len človek, ktorý prišiel o dieťa, dokázali
splniť sen svojmu synovi.
Obdiv voči talentu mladého umelca, tvoriaceho v tichosti a skromnosti svojej izby.
Smútok z toho, že Dominikovi nebolo dopriateho viac času, aby jeden zo svojich
najväčších snov mohol uskutočniť sám.
Pýchu a hrdosť, že náš syn, brat, kamarát, najlepší priateľ dokázal za svoj krátky
život tak veľa...
„Spolu s manželkou sme pozorovali, že Dominika maľovanie baví, kúpili sme mu stojan,
plátno a farby. Pri pomyslení na to, koľko mladých ľudí dnes zabíja čas pri počítači, sme sa
rozhodli ho v záľube naplno podporovať,“ hovorí otec Jaroslav Tatarka. Podľa jeho slov
bola práve podpora najbližších a nadšenie, povzbudenie

v Dominikových

myšlienkach a srdci tým motorom, ktorý ho hnal dopredu a dával mu silu
zdokonaľovať sa. Aj napriek tomu, že nemal žiadneho mentora alebo kurátora, ktorý
by ho usmerňoval, bol nastavený v živote tak, že chcel niečo dokázať. Svoje umelecké
nadanie mal v pláne rozvíjať v poľskom Krakove... Nestihol...
Dominik Tatarka si popri učiteľskom zamestnaní privyrábal ako taxikár. „Viezol
všelijakých ľudí – opitých, agresívnych, ale i utrápených a nešťastných. Možno aj o tom je
obraz Život je boj. Dominik sa ich snažil aspoň slovami v ich situácii utešiť a podporiť. Mal
dobré srdce a talent od Boha,“ spomína otec.
Úchvatné obrazy amatérskeho umelca pútajú pohľady svojou jednoduchosťou, ale
pod ňou sa ukrývajú veľké poklady. Dominikov pohľad na svetské udalosti, ľudské
trápenia, zápasy, ale i radosti a lásky... Zmes všetkého zhmotnená štetcom
a farbami... „Veľa ľudí má krásne myšlienky, ale len málokto vie tie myšlienky dať do reality,
aby výsledný efekt iných potešil, povzbudil a motivoval.“
Štvrtkovú vernisáž moderoval zástupca starostu Ján Ďurica. Prítomným
obdivovateľom umelca sa prihovoril aj starosta obce Čierne Pavol Gomola, ktorý vo
svojom prejave takisto vyzdvihol hrdosť obce na talentovaného mladého muža.
Spevom a hrou na gitare spríjemnila akciu speváčka Dominika Moravcová.
„Dominik mal veľmi veľké a dobré srdce. Bol vždy ochotný pomôcť, aj napriek únave po 24hodinovej službe nepovedal nie. Snaž sa pomáhať každému, takto sme ho vychovávali. Nielen
jeho, ale aj našich synov Patrika a Frederika. Sú úžasní,“ hovorí mama Magdalénka.

V mene rodičov sa chcem poďakovať za organizáciu výstavy Ivete Bobulovej,
starostovi obce Pavlovi Gomolovi, obecnému zastupiteľstvu za podporu a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o splnenie sna Dominika Tatarku.

Dominik svoj krátky život prežil naplno a dokázal to, o čom mnohí len bojazlivo
snívajú. Jeho odkaz je jasný – nebojte sa žiť svoje sny...
Citát amerického spisovateľa Roberta Fulgmuma:
„Ticho je vždy súčasťou krásnej hudby.

Ticho je vždy súčasťou krásneho umenia.
Ticho je vždy súčasťou krásneho života.“

Janka Jurgová

Príspevok bol uverejnený v týždenníku Kysucký večerník

