Polecane - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

Service.onLoad(function() { googleMapsSimple.mapContainter = 'mapSimpleBox';
googleMapsSimple.Icon = 'muzea.png'; googleMapsSimple.X = 50.8128749;
googleMapsSimple.Y = 19.1059078000001; googleMapsSimple.zoom = 13;
googleMapsSimple.point = { 'name' : 'Miejska Galeria Sztuki' , 'address' : 'Częstochowa,
al.Najświętszej Maryi Panny 64' , 'phone' : '34 324 55 81' , 'fax' : '' , 'email' :
'info@galeria.czest.pl' , 'link' : 'http://www.galeria.czest.pl' , 'pageId' : '151' , 'institutionId' : '807;'
}; googleMapsConfig.loadAPI('googleMapsSimple.init'); });
Wybierz miesiąc: Rok: 2019
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Pn
Wt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
4
5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
6
7
8
9
10
11
12 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
13
14
15
16
17
18
19 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
20
21
22
23
24
25
26 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
27
28
29
30
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
Rok: 2018
Wernisaż wystawy malarstwa Jagody Woźny „Lekcja anatomii”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
Data:
11 października
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
2019 godz. 18:00
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Miejsce:
Miejska Galeria Sztuki
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Opis:
Motywem tytułowym wystawy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
jest autorska interpretacja
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec obrazu Rembrandta „Lekcja
anatomii doktora Tulpa”. Jest
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień to próba dialogu z wielkim
mistrzem malarstwa, poprzez
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
zastosowanie
nowoczesnej
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
nawiązującej
do
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń formy
czasów, w których żyjemy,
Rok: 2017
jednoczesnym
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień przy
zachowaniu
kompozycji
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikoryginalnego dzieła. Obraz
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień namalowany dla upamiętnienia
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień 350-lecia śmierci artysty był
wystawiony w Rijksmuseum w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
w
ramach
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Amsterdamie
wystawy
„Niech
żyje
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Rembrandt!”. Na wystawie w
Miejskiej Galerii Sztuki znajdą
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
się również inne obrazy z
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń inspiracji - m.in. H. Boschem
czy Witkacym. Nawiązując do
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starych mistrzów, autorka
wyraża swój podziw dla
perfekcji
kompozycji,
światłocienia lub kolorystyki
arcydzieł,
jednocześnie
wprowadzając
własną
dynamikę i plamę barwną.
Prezentowane na wystawie
prace powstały w Polsce,
Anglii
i
Portugalii
na
przestrzeni lat 2015-2019.
Galeria:
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