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Julie Haluzová (*1983, Uherské Hradište)

Absolventka sochy prof. Hoffstädtera a maľby u prof.
Csudaia na VŠVU.
Julie maľuje kódom jej života bez vypočítavých
výtvarných stratégií. Jej práce nereflektujú globálne,
ekonomické, spoločenské ani politické problémy, no
napriek tomu dokážu živo, priamo a naliehavo
prehovoriť, a to vďaka autorkinej vzácnej vlastnosti
nenútene spracovávať námety a predmety z bežného
života s jej vlastnou ľudskou prirodzenosťou, empatiou
a ľahkou hravou prostoduchosťou. Autorkin osobný
dar (hodnota) v ochote reagovať na každú výzvu
života v nádeji, že prinesie nový pozitívny zážitok a
novú skúsenosť je samovoľne, neusmerňovane
prenesená aj do jej výtvarnej produkcie. V kombinácii
s bravúrnou maľbou prináša výsledok práce pre
diváka priaznivé pocity a pozornosť.

Je autorkou jedného z najväčších plátien u nás, ktoré
sa stalo ikonou 5-hviezdičkového hotela Kempinski vo
Vysokých Tatrách. Toto veľkorozmerné dielo (4 x 5 m)
je zároveň pravdepodobne najdrahším predaným
obrazom žijúceho umelca na Slovensku.
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Jaro
acryl on canvas, 2019  
115 x 90 cm
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„Kvetinové zátišia July  
Haluzovej interpretujú  
tichý, nenápadný, no  

nekonečne krásny svet 
prírody a sú zrkadlom  

autorkinej čistej a  
nefalšovanej radosti z  

tvorby.”



Early spring
acryl on canvas, 2019  
60 x 50 cm



Z výstavy ‘Out of the Blue’ v galérii Dot.



Pink spring
acryl on canvas, 2019  
40 x 40 cm
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Candy XVI
acryl on canvas, 2019  
30 x 30 cm



Spring I.  
30x30 cm
Acrylic on Canvas, 2018





Summer XI.  
50x40 cm
Acrylic on Canvas, 2018



Candy III
acryl on canvas, 2019  
20 x 20 cm



Candy VI
acryl on canvas, 2019  
12 x 12 cm
250 €





Is there any true 
unconditional love?
Acryl on canvas, 2019
115 x 90 cm



Is there any true unconditional love?
Acryl on canvas, 2019
115 x 90 cm

His lies were nice like wild
strawberies
Acryl on canvas, 2019
100 x 100 cm



„Autorka často používa zlaté pozadie alebo zlaté detaily či  
ornamentiku, ako keby oslavovala svoj vlastný súkromný ‘golden  

age’ zdôrazňujúc na spôsob byzantskej či stredovekej maľby  
významovosť odkazu, ktorý vo svojich obrazoch ukrýva”
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It’s OK to have too much fun  
acryl on canvas, 2019
65 x 80 cm



I’m sorry, but it’s your fault  
acryl on canvas, 2019  
115 x 90 cm



Bad choice makes a good stories  
acryl on canvas, 2019
100 x 70 cm





Ofélie
acryl on canvas, 2019  
100 x 80 cm



foto: Elena Gerthoferová

Z výstavy ‘Out of the Blue’ v galérii Dot.



Někde v rajské zahradě III  
acryl on canvas, 2013  
100 x 100 cm



Někde v rajské zahradě IV  
acryl on canvas, 2013
60 x 60 cm



foto: Elena Gerthoferová



Danková Zuzana  
dankova@dotgallery.sk, +421 948 663007

Janáková Katarína  
katarina.janakova@dotgallery.sk, +421 915 788 354

http://dotgallery.sk
http://dotgallery.sk

