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Zomrel významný prešovský
výtvarník Jozef Čanda
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PREŠOV. Vo štvrtok 4. januára zomrel vo veku 83 rokov
významný prešovský výtvarník a pedagóg Jozef Čanda.
Narodil sa 10. marca 1934 v Kremnej (okr. Stará Ľubovňa).
Celý svoj život zasvätil deťom a výtvarníctvu. Tvorbe sa
intenzívne začal venovať v roku 1962. Bolo v čase jeho nástupu
na Ľudovú školu umenia (dnešná Základná umelecká škola).
Tam pôsobil viac ako 30 rokov.



V jeho dielach bola častá dedinská a mestská architektúra. 
Čanda veľmi rád maľoval krajiny, ale tiež to boli aj portréty.
Srdcovkou pre neho v tvorbe bolo maľovanie Prešova.
Z techník využíval temperu, olejomaľbu, linoryt a suchú ihlu.

Rovnako mu učarovala aj keramika.

„To bol pre mňa taký zaujímavý koníček, lebo tá glazúra pred
vypálením – to sa ešte nevie, ako presne vyjde. Vždy, keď som
pálil veci, tak som sa nevedel dočkať, kedy pôjdem otvoriť pec
uvidím, čo vlastne z toho vyšlo,“ rozprával počas jednej svojej
výstavy Čanda.

Vrúcny vzťah k deťom
Ako pedagóg vychoval skvelých pedagógov, mnohí z nich sa
dostali do vedenia ZUŠ. Čanda veľmi kládol dôraz na prácu s
deťmi, čím vedel nielen nájsť, ale aj rozvíjať ich talent..

„Aj z nenadaného dieťaťa sa môže stať dobrý výtvarník. Počas
môjho učiteľovania som sa stretol aj s takými deťmi, ktoré sa
zdali byť netalentované. Ale veľkou snahou a chuťou dosiahli
pekné výsledky,“ dodal. Podľa neho pedagóg má mať výtvarný
cit a hlavne vzťah k deťom. „Dobrý učiteľ sa musí vedieť znížiť
na úroveň dieťaťa. Iba tak mu môže porozumieť.“
Ako pedagóg Jozef Čanda dostal viacero ocenení nielen doma,
ale i v zahraničí. Počas života získal aj ocenenie mesta za
celoživotný prínos v oblasti kultúry.
Posledná rozlúčka bude s výtvarníkom v pondelok o 14.00 hod. v
Prešove.


