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Malarstwo Jolanty Caban w PGA "Znad Wilii"Wernisaż dzisiaj
o 18 godz.
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Jolanta Caban
© Organizatorių nuotr.
Polska Galeria Artystyczna "Z nad Wilii" zaprasza
na wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Caban.
Kolejnym projektem PGA „Z nad Wilii” skierowanym do
środowisk twórczych, do młodzieży szkolnej i
akademickiej, do nauczycieli oraz ludzi interesujących
się sztuką oraz polityką – to malarstwo artystki, której
promować - w dosłownym znaczeniu - nie trzeba, bo
prace jej oglądała już publiczność obu Ameryk i Europy.
Malarstwo Caban posiada wiele warstw znaczeniowych, ściśle związanych z narastaniem warstw materii
malarskiej. Obrazy powstają w ciągu kilku podejść. Emocja, wywołana podczas tworzenia, zmienia f ormę
do momentu złapania obrazu. Działa to oczyszczająco, dystansuje malarkę i pozwala otworzyć się na
nową inspirację. Koło się zamyka, a historia powtarza. Mimo zmieniających się prądów i środków wyrazu
w sztuce współczesnej, Jolanta Caban nie rezygnuje z raz wybranej drogi. Uprawia malarstwo.
Instynktownie sytuuje się w nurcie sztuki ekspresjonistycznej. Wzmożony wyraz pozwala artystce
identyf ikować rzeczywistość zewnętrzną, jak i wewnętrzną.

Jolanta Caban
© Organizatorių nuotr.
Jolanta Caban studiowała w Łodzi na Wydziale Graf iki (1984-1986) i w Warszawie na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych (1986-1989). Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof .
Rajmunda Z iemskiego i w pracowni graf iki prof . Romana Artymowskiego. Stypendystka MKiS, w 1992 r
otrzymała stypendium rządu Francji, odbyła staż w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier. Wystawy
indywidualne w Polsce i we Francji, udział w wystawach zbiorowych w Polsce, USA, Argentynie...
Wernisaż wystawy dzisiaj (5 marca) o godzinie 18.00 w Polskiej Galerii Artystycznej "Z nad Wilii" przy ul.
Isganytojo 2/4.
Wystawa potrwa do 4 kwietnia.
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