UMENIE, KTORÉ LIEČI

Cyklus výstav Umenia, ktoré lieči, v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Umelec fotograf – umelec šéfkuchár
Adrián Tóth: Momentky zo Slovenska

V

Onkologickom ústave sv.

Alžbety sa koná 86. výsta-

va z cyklu Umenia, ktoré lieči.
Najnovší

súbor

fotografií

pod

názvom: „Momentky zo Slovenska“ tu predstavuje Adrián Tóth.
Adrián, vedúci kuchár Oddelenia
liečebnej výživy a stravovania
Onkologického ústavu sv. Alžbety,
pracuje v ústave už druhé desaťročie. Na jednej strane je známy
ako majster kuchárskeho umenia,
ktorého špeciality sa podávajú
nielen v ústavnej jedálni ale so
svojim tímom pripravuje jedlá tiež
pre pacientov. Na druhej strane sa
prejavuje ako fotograf s citlivým
okom pre unikátny záber, náležitými zručnosťami ale aj profesio-

Vedúci kuchár Oddelenia liečebnej výživy a stravovania Onkologického ústavu sv. Alžbety Adrián

nálnymi technickými znalosťami.

Tóth a manažérka Preventívneho centra ústavu Mgr. Martina Balážová pri inštalovaní 86. výstavy

Prvú kolekciu fotografií odprezentoval
talentovaný umelec fotograf a zároveň
umelec šéfkuchár v rámci tohto cyklu
začiatkom vlaňajšieho roku. Ako celkovo
v poradí osemdesiata výstava získala názov Adriánova „Michelinka“. Podnes sa teší
záujmu a priaznivému ohlasu vďaka časopisu Naša nemocnica a webovej stránke
ústavu /www.ousa/nasanemocnica/.
Aktuálne pripravená a v Preventívnom
centre ústavu dostupná 86. výstava cyklu
Umenia ktoré lieči, rovnako ako predošlá
prezentácia od tohto autora, opäť púta
aj nevšednou tematikou, zaujímavým obsahom, premyslenými zábermi, vybratou
kompozíciou či hrou svetla a tieňov. Pre
tých, ktorí sa nemajú možnosť umelcovej
výstavy osobne zúčastniť ale aj ďalších
záujemcov, prikladáme aspoň pár ukážok
z tvorby Adriána Tótha.
číslo 3/2022

Umenia, ktoré lieči.

„Všetky vystavené obrázky sa nám páčia. Je to niečo naozaj zaujímavé!“ Získali
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sme vyjadrenia od návštevníkov aktuálne
sprístupnenej výstavy. Medzi prvými sa
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sem prišli pozrieť - ako inak, kolegyne
autora, pracovníčky Oddelenia liečebnej
výživy a stravovania ústavu.
„Dá sa povedať, že ku všetkým vystaveným fotografiám mám rovnaký vzťah.
Nedá sa vybrať tá, ktorá by mi bola najbližšia. Nemám ani takú, ktorú by som
považoval za najkrajšiu či obzvlášť vydarenú“. Zdôveril sa nám autor. Ďalej k tomu
uviedol, že súbory fotografií najnovšej
výstavy vznikli väčšinou v rámci voľného
času stráveného s rodinou. Možno aj vďaka tomu obsahujú, okrem iného, rozmanitú tematiku zobrazujúcu sakrálne stavby,
prírodu, vrátane jej mikrosveta ale aj impozantného medveďa či napríklad aj výstavu
automobilov veteránov.
•••
Mnohé ohlasy ich návštevníkov potvrdzujú, že výstavy cyklu „Umenia, ktoré
lieči“ môžu mať sprostredkovane preventívny aj liečebný účinok a pozitívne
vplývať na človeka. Platí to dvojnásobne
pre dokumentárne fotografie jedál, ktoré
Adrián Tóth z Oddelenia liečebnej výživy
a stravovania Onkologického ústavu sv.
Alžbety predstavil už v rámci 80. výstavy.
Fotografie jedál sprostredkujú lahodné
pocity, nevšedný obrazový zážitok a aktivujú chuťové vnemy. Majú tiež praktické
využitie pre objednávací systém stravníkov ústavu. Autor fotografií s celým
tímom je zároveň i tvorcom zobrazených
jedál. Nielen sprostredkovane ale priamo
tak môže pozitívne vplývať na zdravotný
stav či liečbu ich konzumentov.
V súvislosti s tým si určite zaslúžia pripomenúť prevažne kladné hodnotenia
stravujúcich sa v Onkologickom ústave sv.
Alžbety, ktoré aj v tomto aspekte dlhodobo,
tiež podľa rôznych prieskumov radia ústav
medzi najlepšie nemocnice. Nuž a umelcovi,
nielen fotografovi ale aj kuchárovi, Adriánovi Tóthovi by sme mohli bez váhania udeliť Hviezdu Michelin ako znak kulinárskej
dokonalosti. Poverenie k tomu za tajného
inšpektora sme zatiaľ nedostali. Známe
označenie preto vošlo aspoň do názvu predošlej autorovej výstavy.
Text: Peter Kresánek
Foto: Adrián Tóth, Peter Kresánek
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