Bryła nieskończona > Plastyka

1 of 2

http://kulturaonline.pl/bryla,nieskonczona,tytul,artykul,16665.html

zobacz listę gratisów jakie mamy do rozdania

logowanie rejestracja
Szukaj

Zamów newsletter

RSS

WYSTAWY

RECENZJE

AKTUALNOŚCI

ARTYKUŁY

KATALOG INSTYTUCJI KULTURY

PLASTYKA / WYSTAW Y

CO JEST GRANE ?

Bryła nieskończona
2013-11-08

SG

Czym jest K-dron? Czy to tylko jedenastościenna figura
np. spektakl "Kot w butach" Kraków

geometryczna, a może coś więcej? Na to pytanie odpowiada
najnowsza wystawa Janusza Kapusty, zatytułowana "K-dron w

Kiedykolwiek

poszukiwaniu nieskończoności", która prezentuje obiekt
zainteresowań zalesiańskiego artysty w poznańskim Skalar
Office Center. Jak się okazuje bryła ta skrywa w sobie wiele
tajemnic - na tyle dużo, by warto przenieść ją na pole sztuk

REKLAMA

plastycznych.

OSTATNIO DODANE ARTYKUŁY

Kapusta proponuje szereg układów K-dronów, ustawionych na

K-dron/mat. pras.

rozmaite sposoby, dzięki czemu wchodzą w interakcję z cieniem i
światłem. Kąty jego padania tworzą inspirujące wzory, choć sama figura ma również wiele zastosowań

Możdżer, Dusk, Jopek i kaukaska
dusza
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praktycznych, które zostały odkryte przez plastyka na drodze pracy twórczej.

We Wrocławiu listopad upływa w
rytmie dobrej muzyki. Celtyckie

Janusz Kapusta to niewątpliwie artysta eklektyczny - jest nie

dźwięki, portugalskie fado,

tylko autorem instalacji, ale również grafikiem, plakacistą,

słowiańskie klimaty i światowy jazz po

scenarzystą i malarzem. Odpowiada również za wiele rysunków

polsku - to...

prasowych, opracowań graficznych oraz ilustracji publikowanych
w książkach. Zadebiutował już na początku lat osiemdziesiątych,
kiedy jego prace zaczęły pojawiać się w takich czasopismach, jak
choćby "Szpilki", "Radar", "Forum" czy "Literatura".

Po godzinach: Kate Perry, czyli afera nasionowa
Dzisiaj garść informacji o tym, jak nowy album Katy Perry

Janusz Kapusta/mat. pras.

zagroził australijskiej florze oraz pierwsze doniesienia na temat

Po przeprowadzce do Nowym

nadchodzących...

Jorku jego rysunki publikowały najważniejsze, amerykańskie tytuły

Skid Row zagra na Woodstocku

prasowe, począwszy od "The New York Times" i "The Wall
Street Journal", przez "Print" i "Nature" a na "The Washington

Po opublikowaniu informacji o koncercie hard rockowego

Post" skończywszy. Liczba przyznanych mu nagród jest równie

Accept, znamy już drugą gwiazdę Przystanku Woodstock 2014.

imponująca - to ponad czterdzieści wyróżnień zarówno na terenie

Będzie nią amerykańska...

naszego kraju, jak i za granicą.

Koncepcja tanecznej ekspresji

Wystawę "K-dron w poszukiwaniu nieskończoności"

19 artystów w 19. Dzielnicy

autorstwa Janusza Kapusty można oglądać do 31 grudnia w
poznańskim Skalar Office Center (ul. Górecka 1).

K-dron/mat. pras.
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"K-dron w poszukiwaniu nieskończoności" - interesująca nazwa, intrygujące wydarzenie. Miałam już

gaga michael jackson na co do kina

kina?

na co do

nasza księgarnia nowa płyta nowości nowości

okazję oglądać rysunki Janusza Kapusty w sieci, chętnie wybrałabym się na wystawę.
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