Vážení přátelé,
přestože mnoho kulturních akcí byla letos v létě zrušena, my
pokračujeme! :)
Dovoluji si Vás pozvat na jednu z vrcholných uměleckých událostí
letošního léta - čtvrtý ročník Mezinárodní výstavy výtvarných děl ART IN
PRAGUE 2020 v Galerii U Zlatého Kohouta, nacházející se v historickém
centru Prahy. Návštěvníkům se představí od 7. července do 22. srpna 2020
téměř stovka uměleckých děl od 21 autorů českých i zahraničních.
Jedinečnost výstavy je nejen v příležitosti shlédnout současné umění
výtvarníků z více zemí světa v kontrastu s českou uměleckou scénou, ale
také v synergii děl akademiků s díly nových talentů. Zároveň výstava
nabízí zastoupení celého spektra uměleckých stylů od malby, kresby,
sochy, plastiky, skla, fotografie, které dohromady tvoří vzájemný
dialog.
Pořadatelem čtvrtého ročníku Mezinárodní výstavy ART IN PRAGUE 2020 je
umělecká agentura ARISTAART, která se věnuje propagaci a podpoře
současného výtvarného umění s cílem vytvářet prostor pro setkávání
umělců z celého světa, čímž vzniká přímá konfrontace uměleckých děl,
stylů a vidění světa jednotlivých autorů.Vernisáž výstavy se koná v
úterý 7.7.2020 od 18h.
ART IN PRAGUE 2020 svým pojetím představuje osvěžující příležitost pro
prezentaci nových talentů v ČR dosud neznámých i autorů známých, v čemž
spočívá originalita této výstavy.
Čtvrtého ročníku Mezinárodní výstavy ART IN PRAGUE 2020 se ve dnech 7.
července - 22. srpna 2020 se účastní tito autoři :
JIŘÍ ŠORM
THIERRY FUNCK - Lucembursko
ZUZANA KŘOVÁKOVÁ
JIŘÍ PECA
RUMEN SAZDOV - Bulharsko
MONIKA GRÜNDLER
DAVID TĚŠÍNSKÝ
MIROSLAV KOTORA - Slovensko
BOŘEK ŠÍPEK
DALIBOR ŠÍPEK
PETR SVĚTLÍK
MISHA FRYČ
DANUŠE PICHLOVÁ
LADISLAVA CHLEBDOVÁ
OLGA KALAŠOVÁ
MARTIN BUDIL
IRENA PROCHÁZKOVÁ
HANA MACHÁČKOVÁ

TEREZA SKLOVSKÁ
JANA STAŇKOVÁ
LENKA PALATOVÁ
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