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Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku

DAGMAR GLEMME
7-27 marca 2014
3-27 kwietnia 2014
2-30 maja 2014
4-30 czerwca 2014

- Świdnica, Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.C. Norwida
- Wrocław, Galeria Centrum Kultury Zamek
- Brzeg, Zamek - Muzeum Piastów Śląskich
- Oleśnica, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Dagmar Glemme urodziła się w 1942 roku w Polsce.
Po wojnie Państwo Glemme z córką osiedlili się w Niemczech.
Dagmar Glemme studiowała pedagogikę gimnastyki i tańca,
architekturę oraz malarstwo i rzeźbę na Uniwersytecie
w Hanowerze. W 1973 roku wyjechała do Szwecji, gdzie
zajmuje się malarstwem rzeźbą i projektowaniem.
Przez całe swoje życie artystyczne aktywnie uczestniczy
w różnych dziedzinach życia kulturalnego, inicjując i realizując
wiele projektów. Przyczyniła się do powołania Nordic Art Fair
w Sundsvall. Zorganizowała dwie galerie sztuki w Halmstad.
Od roku 2012 prowadzi Dagmar Glemme Art Center i salon
wystaw artystycznych oraz park rzeźb Hasslarp w Helsingborg.
Prace artystki charakteryzuje, niezależnie od użytego przez nią tworzywa, wyjątkowa
intensywność barw, posługiwanie się symboliką i elementami magicznymi niosącymi
z sobą duży ładunek pozytywnych emocji i przyjemnych skojarzeń. W jej obrazach
i rzeźbach barwy i kształty zawsze stwarzają możliwość do indywidualnego
przeżywania danego dzieła. Malując, czy to na płótnie, ceramice, szkle czy na dużych
blokach kamiennych, artystka zabiera nas zawsze w niezwykłą podróż do Świata
duchowego.
Prace Dagmar Glemme znane są w bardzo wielu krajach na całym świecie.
Artystka swój dorobek artystyczny prezentowała na ponad 300 wystawach
indywidualnych.
Więcej informacji o artystce można znaleźć na stronie www.dagmarglemme.se

Organizatorzy i sponsorzy wystawy:
20. Dni
Kultury
Szwedzkiej
na Dolnym
Śląsku

2014
7 marca - 30 czerwca

Informacje: tel. kom.: 0 604 244 222 e-mail: elzbieta.towarnicka@siljan.com.pl www.tillsammans.strefa.pl
Muzeum
Zamku
Piastów
Śląskich
w Brzeg

Świdnica,
ul. Franciszkańska 18

Wrocław - Leśnica,
pl. Świętojański 1

Brzeg - Zamek
pl. Zamkowy 1

Oleśnica
ul. Kochanowskiego 4

