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Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

Ale Ildikó festőművész kiállítását október 25-én, szerdán nyitja meg Marco Deluchi az
SZTE Rektori Hivatal Átriumában.

“A számvetésre ösztönző életkor alkalmat nyújt arra, hogy az utóbbi 20 év alkotásait,
eredményeit és tanúságait egybevetve új utakat és ihlető forrásokat keresve-találva
folytatódjon az alkotói pálya. A kiállítás anyaga egy szubjektív válogatás, jelentős része az
utóbbi két év legfrissebb sorozataiból kerül a festészet kedvelői elé. A művészek és a közönség
közötti kommunikáció létrehívását Ale Ildikó pályakezdése óta fontosnak tartja, ezért alkotói
minőségén túl interaktív képzőművészeti projektek megvalósításával érzékenyíti játszótársait
a művészetek szeretetére” – szól a tárlat ajánlója.

A “Változó állandó 50” című kiállítást Marco Deluchi művészettörténész, az SZTE BTK Olasz
Nyelvi és Irodalmi Tanszék lektora nyitja meg Gárdián Gábor gordonkaművész
közreműködésével október 25-én, szerdán 17 órától az SZTE Rektori Hivatal Átriumában.

A tárlat megtekinthető november 10-ig, munkanapokon 8.00-20.00 óráig
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