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Δελτίο Τύπου 11/3/15

Ανακοίνωση έκθεσης ζωγραφικής
Lucienne Smagala στις 16 Απριλίου 2015.

Η Lucienne Smagala παρουσιάζει 
στην «Peter’s Gallery» την έκθεση «Χρώματα Γαλλίας» 

από τις 16-30 Απριλίου 2015. 

Σχετικά με την έκθεση:

Στην επερχόμενη ατομική της έκθεση η Lucienne Smagala εστιάζεται στην ανταλλαγή 
των συναισθημάτων με το θεατή. Γι 'αυτήν, ο συναισθηματικός κόσμος είναι ίσως η 
σημαντικότερη διαστάση του ανθρώπου και η θεματική επικέντρωση στα λουλούδια 
και το τοπίο, αρχέγονα θέματα και έντονα συμβολικά, λειτουργούν ως μέσο 
συναισθηματικού διαλόγου και έκφρασης. 
Η καλλιτέχνης εξερευνά μέσα από τα έργα της την χρωματική γκάμα των 
συναισθημάτων μας και την θετική επιρροή που μπορούν να έχουν στον θεατή.
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

LUCIENNE SMAGALA (FR)

Γεννήθηκε στην Stargard στην Πολωνία
Εκπαίδευση: Ζωγραφική με καθηγητή την Evelyne Widmaier στο Μιλούζ / Γαλλία
Επαγγελματική δραστηριότητα: Έχει το δικό της στούντιο ζωγραφικής, ειδικεύεται 
στις ελαιογραφίες και την τέχνη ινών
Μέλος της πολωνικής Συλλόγου Καλλιτεχνών / Πολωνία, μέλος της A-ART Projekt, 
Μιλούζ, Maison des Artistes, Παρίσι / Γαλλία.
Συμμετείχε σε περίπου 70-80 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Γαλλία, την 
Πολωνία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Σουηδία, το Βιετνάμ, τη 
Σενεγάλη, την Ολλανδία, την Κίνα το Λουξεμβούργο και την Ουκρανία.
Επιλεγμένα βραβεία: Βραβείο d 'Honneur Salon du Blanc, Τόκιο, Ιαπωνία, 2005
Έργα της βρίσκονται στο Κεντρικό Μουσείο Κλωστοϋφαντουργία, Łódź, το Μουσείο 
της Πόλης της Gdynia, Gdynia / Πολωνία και σε ιδιωτικές συλλογές στη Γαλλία και στο 
εξωτερικό.
Ζει και εργάζεται στο Zillisheim, στην Γαλλία.

www.smagala.org

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό 
(31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Πέμπτη
16 Απριλίου 2015 έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015
(10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.).
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