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» aktualności » Litewskie portrety
logowanie

23.03.2009, 00:15
Litewskie portrety

Login »
Hasło »
Nie masz jeszcze konta?
Załóż je sobie.

inne wiadomości
30.03.2009, 17:08
Dla przedsiębiorców
działających na obszarach
wiejskich

Jeszcze przez ponad miesiąc, bo do końca kwietnia można oglądać w galerii „Giotto” obrazy
Stanislowasa Adomaitisa.
Galeria zorganizowała tę wystawę przy okazji konińskich Kaziuków, bo Stanislowas
Adomaitis to rzeźbiarz i malarz z Litwy, który mieszka i tworzy w Akmene - mieście
partnerskim Konina czytaj dalej »

30.03.2009, 17:03
Bezpłatne szkolenia
informatyczne
30.03.2009, 15:14
Mali aktorzy, wielki teatr
30.03.2009, 12:47
Lamborghini na drzewie
30.03.2009, 12:38
Konkurs trwa

Hotel Magda Licheń
Stary
Wielkopolska, okolice
Konina. Niedaleko
Bazyliki. Zapraszamy!
www.hotelmagda.com.pl

Reprodukcje Obrazy
Największy wybór
obrazów w Polsce. Teraz
oszczędzasz do 30%
www.vide.pl

Vedic Art
malowanie z serca,
warsztaty malarskie dla
każdego
www.koloryduszy.pl

Sukienka na każdą
okazję
Najnowsza kolekcja w
bonprix. Kup modną
sukienkę już dziś!

Na swoich obrazach artysta uwiecznił przede wszystkim krewnych i znajomych. Szczególny
podziw wzbudził jednak sposób malowania, przypominający niemalże fotograficzne
portrety. Zachwycił tym bywalców kameralnej galerii.
Stanislawas Adomaitis zaczął malować w wieku 11 lat. Pierwszym obrazem był skopiowany
z pocztówki krajobraz. Zajmował się także rzeźbą. Najbardziej jednak lubi malować
portrety. Do malowania wybiera często starszych ludzi, którzy jego zdaniem mają bardziej
interesujące twarze.
Konińska wystawa to zaledwie wycinek tej ciekawej twórczości, którą udało się pokazać w
Koninie, dzięki kontaktom Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód.

źródło:
..:: obrazki ::..

www.bonprix.pl/sukienka

Gimnazjum Zaoczne
Konin
Zobacz naszą ofertę na
stronie. Do końca
tygodnia bez wpisowego!
www.APedukacja.pl/Gimnazjum
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..:: zobacz także ::..
15.03.2009, 11:00
Wileńskie Kaziuki w Koninie
Dzisiaj Koniński Dom Kultury zaprasza na godzinę 15.00 na Kaziuki, które w ubiegłym roku po raz pierwszy
odbyły się w Koninie i zostały sympatycznie przyjęte przez mieszkańców.
05.03.2009, 16:13
Kwiaty w bibliotece
Czy malarstwo może być recepta na stres towarzyszący codziennemu życiu? Odpowiedzią na to pytanie jest na
pewno kolejna wystawa w 'Galerii nad książkami' konińskiej MBP.
26.02.2009, 12:22
Kocia wystawa
Dzisiaj (26 lutego) o godzinie 18.00 warto zajrzeć do Galerii „Giotto”, przy ulicy Harcerskiej w Koninie. O tej
porze rozpocznie się tam fotograficzna prezentacja kotów właścicieli galerii Miry i Giotta Dimitrow. Zdjęcia zrobił
ich syn- Christo.
06.09.2008, 13:14
Malarstwo: kwiaty i surrealizm
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie można oglądać obrazy Piotra Chruścielskiego i Radosława
Konstanciaka.
06.06.2008, 10:51
Podsumowano IX Ogólnopolski Plener Malarski w Ślesinie
4 czerwca odbyła się konferencja prasowa Starostwa Powiatowego w Koninie z udziałem wicestarosty
konińskiego Małgorzaty Waszak oraz artystów-malarzy uczestniczących w IX Ogólnopolskim Plenerze
Malarskim w Ślesinie.
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