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Rok: 2018
Nowa wystawa ZPAP
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Data:
3 maja 2019 godz. 17:00
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Trwa do:
3 maja 2019 godz. 20:00
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Opis:
Nową ekspozycję prac
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artystycznej
IWA
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ZPAP
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prezentowanych obrazów
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zapraszają na wspólne
Rok: 2017
oglądanie
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i
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rozmowy o sztuce. Wstęp
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Grupę IWA `93 tworzą
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profesjonalni
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Arkadiusz Dzielawski, Edyta
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Półrola, Cezary Sotek i
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Izabela Żuławnik. To szóstka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń przyjaciół, absolwentów tego
Rok: 2016
samego
roku
Wyższej
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień Szkoły Pedagogicznej w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad Częstochowie,
Wydziału
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Artystycznego. Związani z
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
naszym
miastem,
z
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sukcesami prezentują swoje
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prace na wystawach w kraju
i za granicą, zajmują się
profesjonalnym kształceniem
młodzieży i szeroko pojętą
animacją
artystyczną,
aktywnie promują nie tylko
częstochowską sztukę.

W kwietniu wybrane prace
członków grupy artystycznej
IWA `93 trafiły na wspólną
ekspozycję w Galerii ZPAP
Okręgu Częstochowskiego
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wszyscy
zainteresowani
będą mogli nie tylko oglądać
je
przy
lampce
wina
i
słodkościach
ale
i
porozmawiać z ich autorami,
dowiedzieć się, jak powstały
i wspólnie je interpretować.
Dla
wszystkich,
którzy
jeszcze
nie
odwiedzili
częstochowskiej
galerii
ZPAP, majowe spotkanie
będzie także okazją do
obejrzenia zgromadzonych
tu
dzieł
i
poznania
częstochowskich
artystów
plastyków. Wstęp wolny.

Wystawa prac członków
grupy IWA`93 będzie
dostępna do 17 maja.

Oprac. na podstawie
informacji ZPAP Okręgu
Częstochowskiego
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Galeria:

Pozostałe wydarzenia
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