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Ispanų dailės mėgėjams Palangoje, „Auskos“ viešbutyje, suteikta reta
galimybė susipažinti su XX amžiaus pirmosios pusės katalonų
dailininkų darbais. Į Palangą atvežta kelių ispanų autorių net 97 kūrinių paroda
„Ricardas Opisso ir amžininkai“ iš Barselonos meno galerijos „Elysium“ kolekcijų,
ketvirtadienį rašo dienraštis „Lietuvos rytas“.

Pasak šios galerijos atstovo, žinomo ispanų dailės eksperto Angelo Herreros, tokia didelė
šios galerijos ekspozicija į užsienį išvežta pirmą kartą.

„Auskoje“ katalonų dailininkų darbai bus eksponuojami iki rugpjūčio 15 d., juos galima
pamatyti nemokamai.

Vėliau paroda bus perkelta į Vilnių, o iš Lietuvos keliaus į Italiją ir Vokietiją.

Ricardas Opisso 1880 metais gimė ispanų Katalonijos regiono mieste Taragonoje,
inteligentų šeimoje. Piešti ir tapyti mokėsi savarankiškai, o jau 1892 metais tapo garsaus
architekto Antonio Gaudi asistentu. Prisijungęs prie „Keturių kačių“ grupės, susidraugavo
su įžymiuoju Pablo Picasso.
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Dalintis Spausdinti  Siųsti draugui

1901 metais persikėlęs gyventi į Paryžių, R. Opisso sukūrė daugybę iliustracijų spaudos
leidiniams, karikatūrų. Šią veiklą vėliau pratęsė, grįžęs į gimtinę. Daug dėmesio skyrė
Barselonos žmonių kasdienio gyvenimo vaizdams fiksuoti. Laimėjo daugelį konkursų
įvairiose pasaulio šalyse.

Mirė R. Opisso 1966 metais Barselonoje. Daugelis jo darbų šiuo metu saugomi privačiose
kolekcijose.

 

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama. 

Žymos: Ricardas Opisso Katalonija dailininkai Auska paroda Palanga, Lietuva
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Palangoje – katalonų dailininkų darbų
paroda   
Ispanų dailės mėgėjams Palangoje, „Auskos“ viešbutyje,
suteikta reta galimybė susipažinti su XX amžiaus
pirmosios pusės ...

Mirė džiazo klavišininkas
George‘as Duke‘as   
Mirė džiazo klavišininkas ir
prodiuseris, „Grammy“ laureatas
George‘as Duke‘as, kurio muzika
per daugiau kaip 40 metų ...

Druskininkų teatro festivaliui –
pagiriamieji žodžiai  (1)
Druskininkuose besibaigiant
pirmajam teatro festivaliui „Vasara
2013“, jo konkursinės programos
meninį lygį puikiai ...

Šventojoje – kūrybinės
dirbtuvės, norintiems pažinti
neregio pasaulį   
Rugpjūčio 21-23 dienomis
Šventojoje vyks kūrybinės
dirbtuvės, skirtos suartinti
reginčiuosius ir neregius.
Renginys ...Ant akmeninės krantinės –
nykstančio pasaulio ženklai   
Vilniuje, ant krantinės virš Vilnios
upės, ketvirtadienį 19 valandą
rengiamasi atidaryti klubo
„Fotokablys“ organizuotą ...

Mykolo Oginskio festivalio belaukiant   

Kauno miesto simfoninis orkestras įrašinėja Verdi operą   

Tytuvėnų vasaros festivalyje skambėjo opera   

Autobiografinis Izraelio rašytojo Ozo
romanas – jau ir lietuvių kalba   
Leidykla „Mintis“ pristato naujieną – iš hebrajų kalbos
išverstą Amoso Ozo autobiografinį romaną „Pasakojimas
apie meilę ...

Išleistas Kobo Abe‘s romanas
„Moteris smėlynuose“, kuris
laikomas „kafkiškos“ ir
„beketiškos“ tradicijos tęsėju
 (5)
Išleistas Kobo Abe's romanas
„Moteris smėlynuose“. Japonų
rašytojo avangardisto romanas
„Moteris smėlynuose“ pasirodė ...

Knygoje – psichoterapeutės
surinkti įsimintiniausi jos
psichoterapijos atvejai ir
klientų pasakojimai, paversti
novelėmis  (4)
Knygynuose pasirodė
psichoterapeutės Genovaitės
Bončkutės-Petronienės knyga
„Pas kunigą ir detektyvą –
psichologo kabinete“. ...

Britanijoje incidentų su
antrankiais padažnėjimas
aiškinamas „penkiasdešimties
atspalvių efektu“   
Londono ugniagesių brigada
pirmadienį paskelbė, kad gauna
vis daugiau iškvietimų vaduoti
žmones, negalinčius ištrūkti ...Amerikiečių rašytojas
Rothfussas: fantastikos žanras
– ne vien drakonai ir kirviais
ginkluoti nykštukai   
Kai amerikietis Patrickas
Rothfussas pradėjo rašyti savo
pirmąją knygą „Vėjo vardas“
(vertimas į lietuvių k. pasirodė ...Gillece romane „Pakrantės sąnašos“ – skaudžios meilės
paieškos   

Naujame romane – meilės istorija teatro užkulisiuose   

Daugiau nei 50 metų savanoriškai dirbusių prostitučių
dvynių istorija – knygoje „Pasakojimai iš prostitutės
kambario“  (2)

„Keliaujančių architektūros
dirbtuvių“ kelionė tęsiasi: projekto
pusiaukelė – Pagirių miestelyje  (1)

Liepos 21 dieną „Keliaujančių architektūros dirbtuvių“

„Keliaujančios architektūros
dirbtuvės“ (KAD) Miegėnuose –
aptartas kiekvienas „kad“  (3)
Liepos 13–16 d. nekomercinis
edukacinis projektas
„Keliaujančios architektūros
dirbtuvės“ (KAD) aplankė kaimą
Kėdainių  ...„Keliaujančios architektūros
dirbtuvės“ Palonų miestelyje   
Jei iškeltume klausimą, iš ko
susideda aplinka, kurioje mes
gyvename, vieni atsakytų, kad iš
gatvių ir pastatų, kiti ...

Įspūdžiai iš „Keliaujančių
architektūros dirbtuvių“ Dūkšte
 (1)
Ignalinos rajone esantis Dūkšto
miestelis – jau ketvirtasis
“Keliaujančių architektūros
dirbtuvių” kelionės taškas. ...
Kūrybinėse architektūros dirbtuvėse dalyviai skynėsi kelią

Daugiau naujienų

Knygos

Daugiau naujienų

Keliaujančios architektūros dirbtuvės
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