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NAJAVA ZA MEDIJE 

                  Tri dana kineske umjetnosti u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik 

Umjetnička galerija Dubrovnik i ove će godine prigodnim programom obilježiti Međunarodni 

dan muzeja, 18. svibnja te Europsku noć muzeja 21. svibnja. 

Obilježavanje ova dva značajna datuma Umjetnička galerija Dubrovnik proslavit će 

otvaranjem međunarodne, kineske izložbe nastale u suradnji sa Konfucijevim institutom 

Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišnog centra za kineski jezik, kulturu i poslovanje, u sklopu 

obilježavanja manifestacije Dani kineske kulture u Dubrovniku. Izložba pod nazivom 

Umjetnost mijenja svijet bit će svečano otvorena u četvrtak, 19. svibnja u 12 sati, a moći će se 

pogledati do subote, 21. svibnja. Posjetitelji izložbe upoznat će se sa vrhunskom kineskom 

kaligrafijom, cijenjenog kaligrafa Zhang Qieyia, kao i zanimljivim kineskim slikarstvom 

umjetnika Gao Longzhang.  

Osim izložbe, za one željne otkrivanja tajni kineske kaligrafije i slikarstva, u četvrtak, 

neposredno nakon otvorenja bit će organizirana radionica o kaligrafiji koju će voditi umjetnik 

Zhang Qieyi na kojoj će autor demonstrirati umijeće kaligrafije. Radionica o slikarstvu koju 

će voditi Gao Longzhao bit će u petak, u 12 sati. 

 

O umjetnicima: 

 

Zhang Qieyi (1968., Zaozhuang, Shandong) umjetnik i kaligraf prisutan na nacionalnoj sceni 

NR Kine od 1984. godine. Diplomirao je kineski jezik i književnost, radio kao istraživač i viši 

stručnjak za kineski jezik i dobitnik nagrade kineske vlade. Od 18 godina obrazuju su ga 

cijenjeni učenjaci i majstori. Sa 22 godine nastupio je na Nacionalnoj izložbi kaligrafskih 

djela kad je osvojio prvu nagradu. Postaje član Kineskog kaligrafskog udruženja.  Galerija 

koja nosi njegovo ime, Zhang Qieyi Art Gallery, otvorila je svoja vrata široj javnosti. 

Organizator je i promicatelj kulturnog pokreta Umjetnost mijenja svijet koji povezuje narode 

svijeta, ali i govori o vlastitoj životnoj filozofiji: '' Putem umjetnosti biti kaligraf patriot i 

promicatelj međunarodnog mira.'' 

 

Gao Longzhang (1941., Jinan, Shandong) umjetnik i slikar koji je većinu života proveo 

radeći kao učitelj. Tijekom svojeg profesionalnog života nagrađivan je za brojna djela 

tradicionalnog kineskog slikarstva pa je 2003. godine osvojio Nagradu za izvrsnost na 

Nacionalnoj izložbi slikarskih djela koju je organiziralo Kinesko slikarsko udruženje. Godine 
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1996. bio je nominiran za Voditelja izvrsnosti u promicanju važnosti umjetnosti u obrazovanju 

provincije Shandong. Prije umirovljenja radio je kao zamjenik predsjednika Udruženja 

umjetnika grada Zaozhuanga. Uz slikarstvo, bavi se i komponiranjem skladbi, a njegova je 

pjesma, Djevojka i vrijeme, osvojila prvo mjesto na Regionalnom natjecanju provincije 

Shandong.  

 

Budući da se Međunarodni dan muzeja i Europska noć muzeja obilježava 18. odnosno 21. 

svibnja, u sva tri prostora Umjetničke galerije Dubrovnik, od 18. svibnja do 21. svibnja svi će 

se izložbeni katalozi u izdanju Umjetničke galerije Dubrovnik moći kupiti na popustu od 50 

%, a posjetitelji će moći pogledati i aktualne izložbe kao što je u izložba Razotkrivanje tijela 

– djela iz galerijske zbirke postavljena u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, dok će u Galeriji 

Dulčić Masle Pulitika i Atelijeru Pulitika moći razgledati izložbu Tanje Deman, Priče o 

prostoru.  
 

Obilježite s nama Europsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja! 

 

 

Radno vrijeme: svaki dan, osim ponedjeljka, od 9 – 20 h 

 

Veselimo se Vašem dolasku! 

Umjetnička galerija Dubrovnik 

Kontakt: 

E- mail: press@ugdubrovnik.hr 

info@ugdubrovnik.hr 

Tel. 020 638 234 

Fax 020 432 114 

www.ugdubrovnik.hr 
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