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Galeria zdjęć (3)

Biuro reklamy
Na „Taniec z pannami” zaprasza Galeria Giotto w Koninie, w której wyeksponowano
obrazy Izabelli Rybackiej.

tel. 0-63 218 00 00
reklama@portal.lm.pl
Redakcja

Cykl niezwykle dynamicznych i charakterystycznych dla tej artystki obrazów przyciąga już z
daleka. Autorka umieszcza swoje „panny” w różnych tłach. Nie mają konkretnych twarzy,
wyraziste są tylko usta i gęste włosy, ale są tak podobne do siebie w ruchach, że
malarstwo poznańskiej artystki można by poznać nawet na końcu świata. Co ciekawe,
tańczące panny podobają się w równej mierze kobietom i mężczyznom.

tel. 0-63 218 00 54
redakcja@portal.lm.pl
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Kosmetologia - Konin
Ucz się za Darmo z Cosinusem! Bezpłatna Szkoła
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Newsletter
Promocje na stacjach BP
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Rozkład jazdy MZK
Rozkład jazdy PKS

www.elduende.pl

Rozkład jazdy PKP
Kurier Koniński
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z informacjami z regionu
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OK

Autorka, poza malarstwem zajmuje się, niedocenianą w Polsce, tkaniną artystyczną i
rysunkiem. Przygotowuje scenografie teatralne, a także kostiumy. Artystka skończyła
Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie jest wykładowcą.
O ostatnim zamiłowaniu do kostiumów świadczy między innymi cykl obrazów
wystawionych w zaprzyjaźnionej konińskiej galerii. Kolorowe panny w zwiewnych szatach
są istotami z innego świata. Taniec z nimi to prawdziwe wyzwanie.
Wystawa czynna będzie w galerii "Giotto" do końca października tego roku.

Wasze komentarze (2)
30.09.2009, 17:56, KRZYCH
Odpowiedz

Zgłoś do usunięcia

Dodaj komentarz
Treść wiadomości:

Gdzie znajduje się ta galeria.
30.09.2009, 21:39, mieszkanka
Odpowiedz

Zgłoś do usunięcia

Galeria znajduje się w Morzysławiu od strony działek rekreacyjnych
jak się idzie na stary cmentarz

Podpis:
Publikuj komentarz*

Ważna informacja
* - Twój komentarz ukaże się na stronie najpóźniej minutę po
wysłaniu formularza.
Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób.
Wydawca portalu LM.pl nie bierze odpowiedzialności za jego
treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra
osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i
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cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić
swoich praw w organach ścigania i sądzie.
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