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...– Galerie Univerzity  Pardubice  zahájila výstavu Plastiky, sochy litomyšlského výtvarníka Jiřího Dudychy. Autor ve volné
tvorbě vytváří plastiky inspirované střetem civilizace s přírodou, které zpracovává keramickými technikami a přelévá bílou a
modrou glazurou. Výstava potrvá až do konce srpna,...
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Pardubice – Galerie Univerzity  Pardubice  zahájila výstavu Plastiky, sochy litomyšlského výtvarníka Jiřího Dudychy. 
Autor ve volné tvorbě vytváří plastiky inspirované střetem civilizace s přírodou, které zpracovává keramickými technikami a
přelévá bílou a modrou glazurou. Výstava potrvá až do konce srpna, mezi 15. červencem a 18. srpnem však bude galerie
zavřená. Vstup do galerie v budově univerzitní knihovny v kampusu na Cihelně je zdarma.
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... Jiří Dudycha, litomyšlský umělec a autor Křížové cesty z kostela v Budislavi, představí svoje plastiky a sochy nově v Galerii
Univerzity  Pardubice . Výstava se otevře příští úterý v 17 hodin. Dudycha má za sebou více než 100 samostatných i
skupinových výstav a je zastoupen v galeriích i muzeích v...
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Jiří Dudycha, litomyšlský umělec a autor Křížové cesty z kostela v Budislavi, představí svoje plastiky a sochy nově v Galerii
Univerzity  Pardubice . Výstava se otevře příští úterý v 17 hodin. Dudycha má za sebou více než 100 samostatných i
skupinových výstav a je zastoupen v galeriích i muzeích v České republice.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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1.5. Litomyšlský  sochař vys tavuj e na Cihelně  
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Pardubice – Galerie Univerzity Pardubice zahájila výstavu Plastiky, sochy litomyšlského 
výtvarníka Jiřího Dudychy.  
Autor ve volné tvorbě vytváří plastiky inspirované střetem civilizace s přírodou, které zpracovává 
keramickými technikami a přelévá bílou a modrou glazurou. Výstava potrvá až do konce srpna, 
mezi 15. červencem a 18. srpnem však bude galerie zavřená. Vstup do galerie v budově 
univerzitní knihovny v kampusu na Cihelně je zdarma.  
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Pardubice  
 
Jiří Dudycha, litomyšlský umělec a autor Křížové cesty z kostela v Budislavi, představí svoje 
plastiky a sochy nově v Galerii Univerzity Pardubice. Výstava se otevře příští úterý v 17 hodin. 
Dudycha má za sebou více než 100 samostatných i skupinových výstav a je zastoupen v 
galeriích i muzeích v České republice.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 


	2
	Univerzita Pardubice-190619-1310-Export
	1. Univerzita Pardubice
	1.1. Křížová cesta míří do galerie / 08.06.2019 / Mladá fronta DNES / (sk)


	Univerzita Pardubice-190619-1311-Export
	1. Univerzita Pardubice
	1.1. Litomyšlský sochař vystavuje na Cihelně / 12.06.2019 / Pardubický týden /



