„Дневници и пътешествия“ –
изложба-живопис на Златка
Шеткова – 13 април
Скъпи любители на изкуството,
отправяме покана към Вас по повод предстоящото откриване на
„Дневници и пътешествия“ – изложба-живопис на Златка Шеткова,
на 13 април (събота) от 18:30 – 20:00 часа в Експозиционната
зала
на Пловдивски Културен Институт

Златка Шеткова – Prem Hasya представя своята нова изложба
„Дневници и пътешествия“ . В творчеството си художничката
преплита смесени живописни техники и светлина. Границите
изчезват, външното и вътрешното се преплитат и избухват в едно
уникално изживяване.
Златка Шеткова завършва живопис в класа на проф. Теофан
Сокеров в Националната художествена академия през 1999г. През
2004г. специализира в Международния институт за аудиовизуални
произведения в Париж. Има разнообразен творчески път, от
участия в общи изложби и пленери до анимация, режисура на
музикални клипове, късометражни филми и пърформанси.

Творчество:
2008 “Сладко” аудиовизуалнен пърформанс в Баня Старинна,
Пловдив
2011 “Няколко мига преди скока” самостоятелна изложба в клуб
Найлона, Пловдив
2012 Самостоятелна изложба по повод годишнина от рождението на
големия български художник Георги Божилов – Слона, Скобелева

къща, Пловдив
2012 “А Book of Love” изложба скулптура – Лина Маджарова, и
живопис – Златка Шеткова, UPARK, Пловдив
2018 “Елементи” самостоятелна изложба живопис, ПКИ, Пловдив.
Картини и портрети на Златка Шеткова са притежание на частни
колекции в България, Япония, Индия, Турция, Финландия,
Америка, Германия и Австрия.
Последвайте събитието и във Facebook на: „Дневници
пътешествия“ – изложба-живопис на Златка Шеткова

и

Заповядайте на официалното откриване на изложбата,
на 13 април /събота/ от 18:30 часа в Експозиционната зала
на Пловдивски Културен Институт.
ВХОД СВОБОДЕН!

Място на провеждане:
ул. Иван Перпелиев № 5
Пловдивски Културен Институт
За информация: 032/664433 или 0884 777
050 – Рецепция ПКИ
Facebook: Пловдивски Културен Институт
Пловдивски Културен Институт – НАЙ-ДОБРОТО от НАЙ-ДОБРИТЕ в
сърцето на града!

Официално
откриване
на
„Приказки за светлината“ –
самостоятелна изложба на Емил
Белев
Скъпи любители на изкуството,
с удоволствие Ви каним на Официалното откриване
на втората самостоятелна изложба на Емил Белев,
озаглавена „Приказки за светлината“,
което ще се състои на 16 септември (събота) от 18:00 часа
в Пловдивски Културен Институт

Емил Белев завършва Националната Художествена академия в София
през 1997 година.
Член е на Дружеството на пловдивските художници и участва в
техните общи художествени изложби . През 2009 г представя
изложба в Археологическия музей на град Бергама , Турция.
Първата му самостоятелна изложба “ Модерният Ренесанс “ бе
експонирана през юли 2015 в галерия “ Загреб “ – Пловдив. Емил
Белев работи с импресионистичен маниер, предимно живопис,
пейзажи , градски пейзажи, портрети, като пасторалната
тематика му е любима.
Авторът загатва, че в настоящата си изложба “Приказки за
светлината“, ще представи много нови, непоказвани досега
платна.
Изложбата ще бъде на Ваше разположение до 6 октомври в

Експозиционната зала на Пловдивски Културен Институт.
Входът е СВОБОДЕН!

