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środa, 4 marca 2009  imieniny: Kazimierza i Łucji

 » aktualności » Kocia wystawa 

logowanie

Login »

Hasło »

Nie masz jeszcze konta?
Załóż je sobie.

inne wiadomości

04.03.2009, 13:58
Pół setki na jedno miejsce

04.03.2009, 13:54
Słupy w oryginale

04.03.2009, 13:10
Pogotowie w prokuraturze

04.03.2009, 11:31
Gdzie jest lustro?

04.03.2009, 10:58
Dwóch topielców

26.02.2009, 12:22
Kocia wystawa 

Dzisiaj o godzinie 18.00 warto zajrzeć do Galerii „Giotto”, przy ulicy Harcerskiej w Koninie.
O tej porze rozpocznie się tam fotograficzna prezentacja kotów właścicieli galerii Miry i
Giotta Dimitrow. Zdjęcia zrobił ich syn- Christo.

Galeria Pięknego Przedmiotu „Giotto” jest miejscem rodzinnym. Właściciele Mira i Giotto
poza własnymi pracami, często zapraszają tam innych artystów. Tym razem swoje
fotografie pokaże ich syn Christo, który dotąd zwykle w sposób techniczny uczestniczył w
życiu galerii. Projektował i wykonywał zaproszenia i foldery do każdej z wystaw. czytaj 
dalej »

Wraz z powstaniem galerii, w tym artystycznym domu pojawiły się koty. Obecnie są dwa,
ale było więcej. Christo Dimitrow postanowił zrobić fotograficzną dokumentację kociego
życia. Uzbierało się kilkaset zdjęć. Część z nich zostanie zaprezentowana na wystawie. 

Christo Dimitrow, który imię odziedziczył po dziadku Macedończyku, jest absolwentem
Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Obecnie pracuje w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie, w dziale informatycznym. Wychował się domu rzeźbiarza i
architektki wnętrz, uczestniczył więc w życiu artystycznym rodziców. Podobnie jak cała
rodzina lubi koty, które bardzo często szukają schronienia blisko galerii. Czyżby wiedziały,
że jest tam dla nich przyjazny dom?

źródło: 

..:: zobacz także ::..

27.02.2009, 10:57
Przedsionek nieba 
W konińskiej Wieży Ciśnień od dzisiaj gościć będzie kolejna wystawa. Tym razem będą to obrazy, które
powstały podczas pleneru w Licheniu. Wernisaż o godzinie 18.00.

23.02.2009, 09:50
Wystawa w Zakątku 
Do 6 marca w galerii "Zakątek" w Starym Mieście można zobaczyć wystawę tablic z Muzeum Narodowego w
Lublinie, zatytułowaną "Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944 - 1954".

Hotel Giotto
2500 zł czeka na Ciebie Wygraj wycieczkę
marzeń
www.holidaycheck.pl/Hotel_Giotto

Kuweta dla kota- zamów
Zooplus ma wszystko dla kotów! Kuwety,
żwirki, karma i akcesoria.
www.zooplus.pl/kuweta-dla-kota

Administracja Konin
Dlaczego warto spróbować u nas? Zobacz i
przekonaj się sam!
www.Cosinus.pl/Administracja
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24.01.2009, 18:04
Opowieści o Nepalu 
Artur Lorenc, podróżnik, absolwent kierunku turystyka i rekreacja w konińskiej Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej, będzie gościł w uczelnianej bibliotece 27 stycznia, o godzinie 12.00.

12.12.2008, 10:27
Złota Sztaluga dla Renaty Gierwielaniec
Najlepsi twórcy – amatorzy z regionu konińskiego zostali wczoraj nagrodzeni w XXX Międzypowiatowym
Przeglądzie Twórczości Plastycznej o „Złotą Sztalugę”.

30.11.2008, 18:22
Pejzaż wrażeń w Wieży Ciśnień
W lipcu i sierpniu siedmioro artystów brało udział w XI Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Pyzdrach. Efekty
ich pracy można od wczoraj oglądać w konińskiej Wieży Ciśnień.

Zrobiłeś zdjęcie lub nakręciłeś film
ilustrujący tę informację? Wyślij je
nam!

 dodaj nowy komentarz kliknij, aby wyświetlić/ukryć formularz

informacja

Redakcja portalu www.LM.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść prezentowanych
poniżej komentarzy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obraźliwe komentarze moga być i są skutecznie
ścigane prawem.

komentarze użytkowników

 dodaj nowy komentarz kliknij, aby wyświetlić/ukryć formularz
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