Tlačová správa - OSAMOTE multižánrová výstava Lucie Bušfyovej

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás
srdečne pozýva na autorskú výstavu tvorby Lucie Bušfyovej s názvom OSAMOTE.
Lucia Bušfyová sa narodila 20.1. 1986 v Žiline. Vyrastala v Jasnej pod Chopkom. Vyštudovala
Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, odbor textilné výtvarníctvo.
Neskôr dokumentárny film na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Študovala v Portugalsku a
absolvovala medzinárodné stáže na Islande a na Kanárskych ostrovoch.
Jej život je poprepletaný cestovaním, čo sa do značnej miery odzrkadľuje na jej tvorbe.
Lucia sa nikdy nevenovala výtvarnému umeniu profesionálne, skôr okrajovo. Vyjadruje sa
primárne prostredníctvom fotografie, ktorou citlivo dokumentuje svet, ktorý ju
obklopuje. O svojom vnútornom svete vypovedá najmä pomocou písma v najrôznejších
formách. Stretávame sa tu aj s dizajnom, grafikou, prácou so slovom a videom. Médium,
prostredníctvom ktorého tvorí, si vždy vyberá podľa chuti a životného obdobia. Nerada hranice
svojej tvorby limituje a potrebuje v nej slobodu. Preto je jej tvorba
širokospektrálne zameraná a multižánrová.
Vyjadruje sa najmä k témam veľmi osobným, ale často poukazuje aj na spoločenské hodnoty. V
jej poslednej tvorbe značne cítiť svojráznosť a jej práce sú často poháňané hnevom. Aj napriek
tomu, že sa rada vyjadruje bez servítky, dá sa v jej dielach zachytiť jemnosť, krehkosť a
ženskosť. Intenzívne pracuje s významovými kontrastmi a jej práca sa dá vnímať ako ustavičný
proces hľadania. Najväčšou inšpiráciou je pre ňu spojenie vnútorného a vonkajšieho sveta.
Vo svojej tvorbe často obsahovo aj technicky využíva surovosť a nedokonalosť. Rada zobrazuje
krásu inak a hľadá ju najmä tam kde, ju až tak nevidno.
Vernisáž multižánrovej výstavy OSAMOTE sa bude konať 12. júla o 17:00 hod. v klubových
priestoroch Liptovského kultúrneho strediska.
Výstava však potrvá až do 24. augusta 2018. Spolu s autorkou sa tešíme sa na Vás!!!
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný
Žilinským samosprávnym krajom.
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