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V Košiciach 12. 8. 2020           

                                                                              

EVA MOFLÁROVÁ – LEM  

otvorenie výstavy: 13. 8. 2020 o 18:00 
trvanie výstavy: 14. 8. 2020 - 20. 9. 2020 
kurátor: Richard Gregor 
Východoslovenská galéria, Hlavná 27 
 

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na 
otvorenie výstavy Eva Moflárová – Lem, ktoré sa uskutoční 13. 8. 2020 o 18:00 na Hlavnej 27 v 
Košiciach. 
 
Uzatvárajúci lem 
Retrospektívna výstava maliarky a sochárky Evy Moflárovej prezentuje výber diel z jej doterajšej 

tvorby reprezentujúci univerzálne témy poznania a rastu osobnosti. Lem predstavuje jednotiaci 

element, nachádzame ho explicitne v lineárnej gestike, ale funguje i metaforicky ako ohraničenie na 

rôznych úrovniach, limitovanie ľudskej bytosti, život v bezpečných hraniciach, otváranie či 

uzatváranie sa voči druhým. „Odhliadnuc od významu, jednoslabičné slovo lem sa mne osobne páči, 

tento zvuk môžeme vnímať ako abstrakciu, ako keď na vás pôsobí nejaký tvar“, dodáva autorka.  

Univerzálnosť motívov 

Vystavené diela sú zoradené sčasti chronologicky, formálne usporiadanie umožňuje tlmočiť akýsi 

príbeh. Moflárová svoje životné skúsenosti stvárňuje autentickým jazykom na univerzálnej rovine. 

Podľa Kurátora Richarda Gregora: „jej prvé, abstraktno-gestické obdobie už na pomerne dlhý čas 

vystriedali témy rodičovstva. V nich autorka, na rozdiel od iných súčasných umelkýň, nerieši osobné 

súvislosti, zaujíma ju skôr univerzálna stránka materstva, viac než intímnosť sleduje azda jeho 

rituálnosť. Modulárne uvažovanie, multiplikácia v istom zmysle až piktogramových jednotiek dokladá 

snahu o čo najväčšiu univerzálnosť jej výtvarného zámeru.“  

 

EVA MOFLÁROVÁ (1981) vyštudovala maľbu na Fakulte umení  TUKE a absolvovala doktorandské 

štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Už od čias svojich štúdií je viditeľne prítomná (nielen) 

na košickej scéne, vystavovala na Slovensku v Čechách, v Poľsku a Maďarsku. Od roku 2010 sa venuje 

okrem maľby aj plastike a konceptuálnemu objektu, jej aktuálna tvorba odráža záujem o figurálny 

motív v objekte, maľbe a kresbe a ich presahoch.  
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