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Wiosenny salon z zimą w tle
22.03.2013.

CHOSZCZNO Od ośmiu już lat w naszym mieście zieloną porę roku wita Wiosenny Salon Artystyczny.
Mimo tego, że tym razem wiosny zupełnie nie widać, to jednak na wczorajszym wernisażu otwartym w
Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury swoje prace zaprezentowało aż 30 twórców, w tym wielu
debiutantów.

&ndash; Zaproponowaliśmy, by na tej wystawie swój dorobek przedstawili nie
tylko ci, którzy mają już jakieś osiągnięcia, ale przede wszystkim
twórcy, którzy zazwyczaj skrywają się w zaciszach domowych pracowni.
Przyznaję, że jestem nieco zaskoczona faktem, że na nasz apel
odpowiedziało aż 30 osób &ndash; mówi kustosz wystawy MAŁGORZATA KOZŁOWSKA.
To stwierdzenie wygrzebaliśmy z dziennikarskich archiwów, a
wypowiedziane zostało 21 marca 2006 roku. Na liście obecnych wystawców
znaleźliśmy wiele osób, które wówczas zdecydowały się na debiut, a dziś
na swoim koncie mają &bdquo;zaliczonych&rdquo; po kilkanaście takich wydarzeń. I
jakby na koniec tych ośmioletnich reminiscencji wspomnijmy jaką sensację
sprawiły wówczas obrazy JAROSŁAWA FORYSIAKA, które namalował stopą.
Dziś, choć techniki tworzenia nie zmienił, a jego twórczość nie tylko
dojrzała, ale i była nagradzana nawet na konkursach ogólnopolskich, to
wspomnianej sensacji już nie wzbudza. Za to brawa zbierali kolejni
debiutanci. Choćby wychowanki JANUSZA BIEGAŃSKIEGO SARA NEJMANOWSKA i IGA RACZYŃSKA
czy też młody fotografik CEZARY WIDŁA, który udowadnia, że sztuka
niebanalnego kadru jest mu już nie obca. Oczywiście na &bdquo;wiosennej
wystawie&rdquo; nie brakuje prac uznanych już twórców, ale obeznanego widza po
raz kolejny zapewne zaskoczą dzieła DARII KARPIŃSKIEJ, TERESY ŁUKASZEWICZ, PIOTRA
MASŁOWSKIEGO czy też braci ADAMA i ANDRZEJA KMITÓW.
Na opisywanej wystawie oprócz obrazów i zdjęć zobaczymy też rzeźby,
metaloplastykę, a także formy przestrzenne. Wystawa będzie czynna przez
najbliższe trzy tygodnie, a zwiedzać ją można codziennie od 8.00 do
18.00.

Tadeusz Krawiec
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JERZY BIAŁACH, STANISŁAW CHŁOPEK, JAROSŁAW FORYSIAK, DOROTA
JARMARKIEWICZ, MIECZYSŁAWA KACPRZAK, DARIA KARPIŃSKA, ADAM KMITA,
ANDRZEJ KMITA, TADEUSZ KRAWIEC, TOMASZ LUBINSKI, TERESA ŁUKASZEWICZ,
PIOTR MASŁOWSKI, SARA NEJMANOWSKA, HELENA NOWAK, PIOTR PASZKOWSKI,
KAZIMIERZ PYŻ, IGA RACZYŃSKA, RYSZARD SAK, JOLANTA SOLSKA, KRZYSZTOF
STASIAK, LUCJAN ŚWISZCZ, KRYSTYNA SZALAST, DANIELA TEJCHMAN, MARIUSZ
TEMSKI, ALEKSANDRA TOMALA, TOMASZ URBANIAK, BARBARA WIDŁA, CEZARY WIDŁA,
WALDEMAR WIDŁA, JOLANTA ZIÓŁKOWSKA
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