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  Aktualności 

• Kraj 

• "Druga strona" 

• Opinie 

• Świat 

• Gospodarka 

• Małopolska 

• Kultura 

• Sport 

 

 Region 

• Kraków 

• Powiat krakowski 

• Bochnia 

• Brzesko 

• Miechów 

• Myślenice 

• Nowy Sącz 

• Oświęcim 

• Podhale 

• Podkarpacie 

• Proszowice 

• Tarnów 

• Wieliczka 

 

 Magazyny 

• "Piątkowy" 

• Pejzaż Polski 

• Podróże 

• Pełna kieszeń 

• Motoryzacja 

• Praca i Edukacja 

• Akademicki 

• Krakowskie 

   uczelnie 

• Dom 

• Twój Sufler 

• Magnes 

• Zdrowie 

• Lokacyjny 

• Rada Miasta 

• Sejmik 

• Okiem 

   konsumenta 

• Letnik Polski 

• Kuchnia od kuchni 

• Dziennik Seniora 

 Informatory 

• Pomysły na dziś 

  Kronika krakowska 04-04-2008   

To, co nas podnieca  

 
Fot. Piotr Kędzierski  

 

"Fetysz" do Galerii Gołogórski przyciągnął rozmaitych twórców. 

Są tu prezentowane różne techniki, style i postawy artystyczne. 

Cóż, zarówno temat, jak i wykonanie z pewnością są tu 

pociągające.  

Stanisław Moskała, Ewa Bajek, Izabela Gajewska, Zbysław Maciejewski, 

Izabela Kita, Sabina Pelc czy Marian Gołogórski - już ta, niekompletna 

zresztą, lista zaproszonych artystów uświadamia nam, z jak różnym 

podejściem do tematu mamy do czynienia. Jest tu żart ("Love Las" 

Bogusława Bachorczyka), metafora ("Lejek" Ziemowita Kmiecia czy 

obrazy połączonych ze sobą serc Natalii Winek), a nawet odwołanie do 

sztuki ludów pierwotnych ("Grajek" Stelli Zadros). Mamy współcześnie 

pojęte fetysze przedstawione wprost ("Podróż..." Loli Fischer) i mniej lub 

bardziej subtelne odwołania do tego pojęcia (Andrzej Mędrek i jego 

rzeźba "Fetysz"). Gdzieś na pograniczu wymienionych kategorii znajdują 

się wyśmienite wręcz obrazy Ewy Bajek czy subtelny rysunek Andrzeja 

Prokopa. Pierwsza w karuzeli kształtów oddaje w uproszczonej formie i 

żywych barwach dynamikę otaczającego świata. Drugi w swoim rysunku 

zamyka opowieść o pięknie kobiecego ciała, które z konkurencją ze strony 

błyskotek dzielnie sobie radzi.  

(ŁUG)  
 

 Kronika krakowska 

Galeria Krakowska 

zakłóca łączność  
Przed patrolem na Dworcu 

Głównym policjanci ... 

Budujemy przyjazne 
środowisko  
ANNA LITWORA,  

SHL-ką na Monte 
Cassino  

Badanie powietrza na 
Rynku  

Kraków stolicą mody  
Pod patronatem "Dziennika 

Polskiego"  

Akrobatyczny 
rock'n'roll  

Stypendia sportowe  

Zabytkami po Krakowie  
Tramwajem przez ul. św. 

Wawrzyńca  

"Siemacha" świętuje  
10 lat ośrodka "Na Lea" i 500 

metrów Bonarka City  

Czysta energia ze 
spalarni?  
Składowanie to marnotrawstwo  

Wybieramy króla i 
Marysieńkę  

Z kroniki wypadków  

Notujemy  
Bronowice - tragedia na torach  

Zbudujmy przedszkola, 
nadbudujmy żłobki  
Mieszkańcy Rżąki dowożą dzieci 

do przedszkoli ... 

Drogi niebezpieczne dla 
pieszych  
W ubiegłym roku na krakowskich 

ulicach zginęło aż 49 osób  

Nie będzie tak drogo?  
Dla artystów w gminnych 

pracowniach  

Krecik lubi koty  
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• Kina 

• Teatry 

• Telefony 

• Msze święte 

 Ogłoszenia 

• Biuro ogłoszeń 

• Reklama  

   w internecie 

 

 O gazecie 

• Prenumerata 

• Redakcja 

• Listy i polemiki 

• O gazecie 

• Wydawca 

• Kontakt 

 Drukarnia 
Polska 

 

 Biura podróży 

 

Księgarnia 

 

HaloDziennik 

 
 

To, co nas podnieca  

Prawie same 
"dziesiątki"  
Memoriał Olimpijski w broni 

pneumatycznej  

Kwartet na podium  

Kowalówka prezesem  
W Dąbskim Klubie Sportowym  

Polfin zagra o awans  
III liga tenisa stołowego  

Zwycięstwo wieliczan  
Finał koszykarskiej gimnazjady  

Zabrakło trenera  
HMS MNLK Niepołomice  

Dorbud mistrzem  
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