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Mladá výtvarnice představí svou tvorbu
Hradec nad Moravicí /POZVÁNKA/ – Město ve svých výstavních
prostorách představí tvorbu šestadvacetileté výtvarnice
Zuzany Kulhánkové. Zahájí ji ve čtvrtek 9. dubna od 17 hodin
slavnostní vernisáž za účasti významných osobností města.
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Zuzana Kulhánková

Poznávacím znakem abstraktní tvorby absolventky Ostravské univerzity je
užití originálních a nestandardních materiálů i technik a specifické barevné
spektrum. Díky těmto rysům, typické plastičnosti a strukturovosti jsou díla
jasně identifikovatelná.

Zřejmý je pomyslný zápas mezi lehkostí, volným prostorem, řádem,
transparentností a objemem, ale též invazivní zásah skrz plátno s plošnými
variantami. V nich se objevuje zájem o prostorovost a vytvoření optického
dojmu hloubky.

Obrazy Zuzany Kulhánkové působí pozitivním a uklidňujícím dojmem,
samozřejmostí je pro autorku originalita, kvalita zpracování, preciznost,
čistota tvaru a nadčasovost. Její tvorbu si zájemci mohou prohlédnout do
konce května včetně víkendů a svátků, kdy bude přístupná od 10 do
16 hodin.
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKYj
Premiéra pořadu o
básníkovi Petru Bezručovi
v Klubu Art

Nové album Jaromíra
Nohavici nese název
Poruba. Proč? Bo!

Na markvartovický odpust
přijedou Jaroslav Uhlíř a
František Nedvěd

Vikštejn opět láká na Open
Air

Pocta známému režisérovi
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V sobotu končí opavským fotbalistům dovolená.
Během ní část týmu nabírala síly u moře. Trojice
Jan Žídek, Dominik Simerský a Tomáš Jursa se
svými drahými polovičkami a malým Sebíkem se
dokonce potkali v Turecku.

Diváci, kteří se minulou neděli dopoledne na
zlatnické hřiště přišli podívat na duel áčkové
skupiny I.B třídy se Světlou Horou, byli svědky
demolice hostujícího výběru. Zlatníky zvítězily
hokejově 6:0.

Autor: Jitka Hrušková
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Hustý provoz v Dolním Benešově? Kraj už začalHustý provoz v Dolním Benešově? Kraj už začal
zpracovávat studiizpracovávat studii
Popraskané domy, vážné dopravní nehody, zhoršující se kvalitaPopraskané domy, vážné dopravní nehody, zhoršující se kvalita

Přispějte na dobrou věc.Přispějte na dobrou věc.
Začíná dražba dresůZačíná dražba dresů

Slezský FC hlásí další dvěSlezský FC hlásí další dvě
nové tvářenové tváře

Fotbalisté nabírali síly u mořeFotbalisté nabírali síly u moře

Tomáš Prejda: Končit kariéru seTomáš Prejda: Končit kariéru se
rozhodně nechystámrozhodně nechystám

Peugeot 5008
rok 2011
179 000,- Kč

Nová mánie slavných
krásek: Fotí si své
DOKONALÉ ZADEČKY!
Máme pro vás ty nej!

S těžkostmi se umí poprat:
CELEBRITY, které si dělají
srandu z PAPARAZZI

PRAVDA O SEXU
PRACHAŘOVÉ SE ŠTÁFKEM:
Proč nasadila manželovi
parohy?

Je to vůbec možné?
Chandler z Přátel vypadá
jak BEZDOMOVEC S
KOCOVINOU!

Jak dnes VYPADÁ a co dělá
Tereza Pergnerová? Budete
se divit!

ZPRÁVY ODJINUD

ŠÍPj

GALERIE: Mravnost nade
vše! Celebrity jsou
na Blízkém východě
zahalovány. Někdy

hodně vtipně

Zažijte fascinující krásu aZažijte fascinující krásu a
rozmanitost Asie, kde serozmanitost Asie, kde se
tradice...tradice...

Nejvíc věříme OkamuroviNejvíc věříme Okamurovi
a Babišovi, Gazdík sea Babišovi, Gazdík se
propadá, tvrdí...propadá, tvrdí...

Našli fintu? V OstravěNašli fintu? V Ostravě
vznikla originální kuřárnavznikla originální kuřárna

V autobuse si přisedl kV autobuse si přisedl k
dívce a vytáhl penis. Předdívce a vytáhl penis. Před
policisty...policisty...

Bez domova je přes 68Bez domova je přes 68
tisíc lidí, 120 tisíc o nějtisíc lidí, 120 tisíc o něj
může přijí...může přijí...

Nechte to miminko žítNechte to miminko žít
ještě šest dní, rozhodlještě šest dní, rozhodl
soudsoud

V pražském metru seV pražském metru se
střílelo. Pomáhalistřílelo. Pomáhali
záchranáři z celé rep...záchranáři z celé rep...

FOTO: Na nudapláž seFOTO: Na nudapláž se
naháči nedostanou. Kvůlinaháči nedostanou. Kvůli
novému molunovému molu
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Devatenáctiletá studentka Střední pedagogické a
zdravotnické školy v Krnově Klára Horová, která
pochází z Opavy, na nedávném evropském
šampionátu v raftingu vybojovala celkem pět
stříbrných medailí.

/POZVÁNKA/ Kytarista Štěpán Rak a recitátor
Alfred Strejček uvedou v pondělí 19. června od
18 hodin v Klubu Art premiéru svého pořadu
Lysá hora znovu svádí.

Klára Horová: Závody v Gruzii bylyKlára Horová: Závody v Gruzii byly
zajímavým kulturním zážitkemzajímavým kulturním zážitkem

Premiéra pořadu o básníkovi PetruPremiéra pořadu o básníkovi Petru
Bezručovi v Klubu ArtBezručovi v Klubu Art

Frekvence 1

TN.cz

TN.cz

Blesk.cz

Blesk.cz

Tohle vás nadchne! 11
jednoduchých TRIKŮ, na
CO MŮŽETE kromě
bolení…
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