
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Horní náměstí 2, 755 01, Vsetín, tel. 571 411 690 

 

 5. ledna 2015 

 

 

Zámek Kinských pořádá výstavu maleb Jaroslavy 

Hýžové 

 

Pořadatel: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Místo konání: zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 

Termín konání: 20. 1. 2015 – 8. 3. 2015 

Vernisáž: neděle 18. 1. 2015 v 16 hodin 

Vstupné: dospělí 40 Kč, studenti a důchodci 20 Kč 

 

Všechny obdivovatele obrazů valašské krajiny, školní třídy i rodiny s dětmi zve 

zámek Kinských na komorní výstavu regionální malířky Jaroslavy Hýžové. Výstava 

potrvá od 20. ledna do 8. března 2015. Vernisáž proběhne již v neděli 18. ledna 2015 

ve čtyři hodiny odpoledne v hudebním salonku. Vybraná díla budou umístěna i v 

kavárničce Antonína Duřpeka v přízemí zámku.  

 

Kromě maleb z valašského plenéru zde mohou návštěvníci zhlédnout také obrazy 

zachycující štěstí i strasti mateřství či poetiku dětských her. V návaznosti na tyto 

malby pak pracovníci muzea pořádají lektorské programy pro školy.  

 

„Zveme návštěvníky, aby si nenechali ujít výstavu konanou na počest stého výročí od 

narození této malířky pocházející z Prostřední Bečvy. V jejím díle mohou spatřit 

malebnou valašskou krajinu i trpký život zdejších obyvatel. Celkem se mohou 

návštěvníci těšit asi na dvacet obrazů, mezi nimiž bude zastoupeno autorčino 

„pražské období“ ze čtyřicátých let dvacátého století, malby z plenéru z let 

padesátých a také na tzv. modré období z šedesátých let dvacátého století. Toto 



období je se jménem Jaroslavy Hýžové nejvíce spjato. Některá z vystavených děl 

budou zapůjčena ze soukromé sbírky malířčiny rodiny.“ 

 

Na vernisáži výstavy zahrají na cimbál žačky Růženy Děcké, úvodní slovo bude mít 

Mgr. Kamila Valoušková. Zúčastní se i vnučka malířky Martina Trefilová. V rámci 

výstavy se uskuteční také workshop pro školy s názvem Modré malování, který 

proběhne den před autorčinými pomyslnými stými narozeninami 20. února 2015.  

 

Více informací naleznou zájemci zde:  

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/jaroslava-hyzova-malba/ 

 

Autor: Barbora Kursová, PR 

        
 

Kontakt: Mgr. K. Valoušková, Zámecká 3 
757 01 Valašské Meziříčí, tel. +420 571 611 764, e-mail: 

valouskova@muzeumvalassko.cz 
 
 
 

 
 

Malířka Jaroslava Hýžová u obrazu Žena a strom (1971) 
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Jaroslava Hýžová, V mámině objetí, tempera na papíře, 1980 
 



 
 

Jaroslava Hýžová, Chlapec a dívka, tempera na papíře, 1970 
 


