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Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Čínska akadémia kultúry,
maľby a kaligrafie v Pekingu a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu
Názov výstavy: Nie Weigu – Pohľad na svet
Miesto konania: 1. poschodie a spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej
Bystrici
Vernisáž výstavy: 10. 7. 2015 o 16.00 h
Trvanie výstavy: 10. 7. – 19. 7. 2015
V Banskej Bystrici, dňa 2. 7. 2015

Pohľad na svet
Priestory Štátnej vedeckej knižnica v Banskej Bystrici čoskoro ožijú obrazmi čínskeho
umelca Nie Weigu.
Koncom minulého roka v knižnici vystavoval jeden z najvýznamnejších čínskych umelcov Yang
Mingyi. V máji 2015 pri príležitosti 5. výročia zriadenia jazykovej študovne Window of Shanghai
bola sprístupnená výstava Materinská láska – Pieseň Zeme, ktorá predstavila diela čínskeho
umelca Li Geng. V lete sa vďaka spolupráci s Čínskou akadémiou kultúry, maľby a kaligrafie
v Pekingu, s ktorou knižnica nadviazala spoluprácu v minulom roku, uskutoční ďalšia zaujímavá
výstava. So svojou umeleckou tvorbou sa predstaví čínsky umelec Nie Weigu. Pôsobí ako
profesor na Inštitúte výtvarného umenia Nanjingskej univerzity, kde vedie prednášky zamerané
na čínsku maľbu a dejiny čínskeho umenia. Je členom Asociácie čínskych umelcov.
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa predstaví s výstavou Pohľad na svet, ktorá bola
v máji tohto roku sprístupnená v Čínskej národnej galérii v Pekingu. Výstava obsahuje takmer 40
umeleckých prác, ktoré v sebe skrývajú techniky tradičnej čínskej maľby v kombinácii
s modernými výrazovými charakteristikami. Kurátorom výstavy je Alan Yu z Čínskej akadémie
kultúry, maľby a kaligrafie.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Čínska akadémia kultúry, maľby a kaligrafie
v Pekingu a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu pozývajú na vernisáž výstavy Pohľad
na svet, ktorá sa uskutoční v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v piatok 10.
júla 2015 o 16.00 h pri príležitosti 40. výročia čínsko-európskeho kultúrneho dialógu. Výstava
bude sprístupnená verejnosti do 19. júla 2015.
Kontakt:
Mgr. Veronika Uhríková
manažér kultúry, PR, marketing
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
veronika.uhrikova@svkbb.eu
048/47 107 03
www.svkbb.eu
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnicav-Banskej-Bystrici/354240281389260

