Hotel Galeria Thermal**** Bešeňová pozýva na vernisáž Ivety Bencovej
BEŠEŇOVÁ – 22. október 2018 – Hotel Galeria Thermal Bešeňová predstavuje vo svojich
priestoroch autorskú tvorbu Ivety Bencovej, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 29.
októbra o 16. hodine. Na Liptove tak vzniká nová galéria – výhľadov a umeleckých diel priamo
v srdci bešeňovského areálu. Geléria bez umenia je ako telo bez duše, preto vznikla
myšlienka vniesť do priestorov kúsok umeleckého jemnocitu a založiť tradíciu expozícií v
hoteli. Samotný hotel je svojim názvom a holistickým konceptom predurčený na prirodzenú
symbiózu zdravia a pokoja, ktorý sa snúbi s umením.
„Sme veľmi radi, že sa nám po prvej úspešnej výstave obrazov Ľubice Skusilovej darí napĺňať jeden
z významov mena hotela GALERIA Thermal Bešeňová a my môžeme naďalej prinášať hosťom novú
výstavu umeleckých diel. Tento krát priestory hotela skrášľujú nielen obrazy, ale aj plastiky. Veríme,
že umenie, ktoré prinášajú autori prostredníctvom svojej tvorby našim hosťom podporuje holistický
koncept. a tak môžu intenzívnejšie vnímať atmosféru pokoja, oddychu, krásy a pohody. Výstava je
v hotelových priestoroch inštalovaná do 15. decembra a je bezplatná,“ uviedol Jaroslav Čefo, riaditeľ
Galeria Thermal Bešeňová.

Iveta Bencová študovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a potom na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Vystavovala v štátnych alebo súkromných galériách v Poľsku,
Nórsku, Nemecku, Luxemburgu, Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Liptovskom Mikuláši.
Venuje sa rôznym technikám umenia a jej predajná výstava diel v sebe spája hranice
dvojrozmerného a trojrozmerného priestoru. Jej abstraktná maľba provokuje k hľadaniu iného
rozmeru. Magickosť geometrie, jednoduchosť tvaru, citlivá kombinácia farieb, sú základné znaky,
ktoré charakterizujú intímnu výpoveď o jej videní sveta. Kurátorkou výstavy je Zuzana Gažíková,
ktorá sa k dielam vyjadruje takto: „Plastiky, ktoré sú vystavené v hoteli boli vyrobené priamo pre
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priestor hotela, aby návštevníci, ktorí doň vstúpia, nadobudli okamžitý pocit, že sa ocitli v galérii.
Hlavnou inšpiráciou pri tvorbe plastík bola voda a jej motívy, ktoré sú vyobrazené v rôznych
podobách v celom interiéri. Obrazy vznikali priebežne. Vybrané boli abstraktné akrylové maľby, ktoré
korešpondujú s moderným umením a podporujú sviežosť a koncept holistického hotela.
Najbližšia výstava Ivety Bencovej bude v Dubaji.
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