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 měna nákup prodej  

EUR 26,19 26,27

USD 23,48 23,60

Získejte individuální kurzy   Více »

Komerční sdělení

ING Konto: bez poplatků, úrok 0,5 % p.a.,
založení už za pět minut online.

Vánoční Black Friday Vám přináší letní
slevu 24 %! Neváhejte a vybírejte!

Letní slevy 42 % na herní konzoli! Jen na
Kasa.cz!

Ušetřete až 22 % na plynu! Vytvoříme Vám
nezávaznou nabídku na míru.

Počet zhlédnutí: 511Článek od uživatele Josef Zajíc

Zuzana Kulhánková vystavuje v Ostravě
obrazy a plastiky
V prostorách foyer IQ Ostravy Office Parku - Tieto Towers představila v úterý 13.
října svou tvorbu mladá umělkyně Zuzana Kulhánková pod názvem Obrazy a
plastiky.

Celkem 6 fotografií

středa 14. října 2015, 17:04

Výstavu zahájila Markéta Kempná, projekt manager IQ
Ostrava Office Park. Dílo Zuzany Kulhánkové představil
návštěvníkům na vernisáži kurátor výstavy profesor Ivo
Chovanec, akademický sochař z Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity.

Zuzana Kulhánková (1989) se narodila v Ostravě. Zde
vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity.
Žila a pracovala v Německu.

„Hlavním rysem a jasným poznávacím znakem tvorby
Zuzany Kulhánkové je užití kombinované techniky,
originálních a nestandartních materiálů a specifické
barevné spektrum. V autorčiných obrazech se divák setká s

Napište vlastní článek

Napište článek o dění ve
vašem okolí. Stalo se něco

Josef Zajíc

Učitel, trenér sportu, koníček
fotografování, sport
rekreačně, divadlo.

RSS

Zuzana Kulhánková: Obrazy a
plastiky. Ostrava 14.10.2015.
FOTO: Josef Zajíc
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18:02 Noc snů pro handicapované děti měla v
ostravské zoo velký úspěch
Ostrava-město - Vratislav Konečný -
Středečního podvečera si při akci Noc snů užily v
ostravské zoologické zahradě handicapované děti,
pro které byla připravena. Spolu...

16:41 Venkovní koupaliště vedle krytého bazénu
v Ostravě-Porubě má nový kabát
Ostrava-město - Josef Zajíc - Ve čtvrtek 15.
června v 10.00 hodin bylo vedením společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r.
o. otevřeno nové...

14:27 V Mošnově vznikne unikátní továrna pro
výrobu ušlechtilých ocelí
Ostrava-město - Lenka Hatlapatková - V
červenci bude zahájena ve strategické průmyslové
zóně Ostrava – Mošnov stavba špičkově vybavené
továrny Maestoso Advanced Materials...

Vaše zprávy - Moravskoslezský kraj
15. června 2017

15. června 2017

15. června 2017

Vaše názory - 0 příspěvků

volnou asociací, gestickou malbou s důrazem na samotný
akt tvorby, invazivním zásahem přímo skrz plátno i s
plošnými variantami, ve kterých se objevuje zájem o
prostorovost a vytvoření optického dojmu hloubky díla,”
řekl na vernisáži prof. Ivo Chovanec.

Expozice navazuje na předešlou výstavu autorky, jež se s
kladnými ohlasy konala v minulých měsících ve výstavních
prostorách města Hradce nad Moravicí. Nyní se autorka
rozhodla představit svá poslední díla také v rodné Ostravě, a
to v prostorách vstupní haly známých výškových budov
sousedících s Náměstím republiky.

Součástí vernisáže byl doprovodný program v podobě
saxofonového vystoupení hudebníka ADY z Přerova,
degustace netradičních vín a výjezd na vyhlídkovou terasu
budovy, odkud měli návštěvníci možnost prohlédnout si
noční Ostravu.

Výstava děl Zuzany Kulhánkové potrvá do 31. prosince.
Foyer budovy je otevřen od 6.00 do 22.00 hodin.   

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady
offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet. 

Vy tisknout

zajímavého? Má se něco
zajímavého stát?
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Platíte jen, když čerpátePlatíte jen, když čerpáte
Vaši finanční situaci za Vás nevyřešíme,
ale pomůžeme Vám. Doopravdy!
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Bass festivalBass festival
Jedinečná DnB párty se vrací na
milovické letiště. Vstupenky kupuj na
webu!

REKLAMA

To se mi líbí 0 Sdílet
Za málo peněz, hodně muziky

Genius GX
Gaming

Aktuální cena:

1 799 Kč

Outdoor kamera GoPro
Menší o 50%,
lehčí o 40%

Aktuální cena:

4 999 Kč

Čtečka knih od Amazonu
Dotyková.
Podsvícená.

Aktuální cena:

3 999 Kč

Více na Alza.cz
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Zvedněme odvody OSVČ, ať se
radši nechají zaměstnat, navrhl
Štěch

FOTO: ČTK

15. 6. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) na
sjezdu odborového svazu Kovo ve čtvrtek
v Olomouci představil návrh, který by podle něj
zajistil českým firmám příliv až několika desítek
tisíc pracovníků. Stačí zvýšit odvodové podmínky
pro osoby... Celý článek »

15. 6. Na hranici bídy žila jedenáct let kvůli
chybě úředníků dnes jednačtyřicetiletá
žena z Plzeňska, která od dětství trpí těžkou
cukrovkou...

15. 6. Vědci objevili pekelně žhavý svět,
možná nejžhavější planetu ve vesmíru.
Jmenuje se KELT-9b a na jejím povrchu je
těžko uvěřitelných...

15. 6. Aktualizováno V 91 letech zemřel ve
čtvrtek v Praze akademický sochař Olbram
Zoubek. Vytvořil mimo jiné památník
obětem komunismu na Újezdě
a posmrtnou...

Facebook
Twitter

RSS 1.0, RSS 2.0
Mobilní verze

Redakci pište na email redakce@novinky.cz
Deník Právo oslovíte přes adresu redakce@pravo.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na Novinkách, pište na e-mail reklama@firma.seznam.cz
Nápověda a kontakt na helpdesk
Audiovizuální mediální služby
Ceník inzerce
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Zprávy dne

Kvůli chybě úřadu živořila
diabetička jedenáct let

Vědci objevili planetu, která je
žhavější než Slunce

Zemřel akademický sochař Olbram
Zoubek
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