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CHOSZCZNO. W Choszczeńskim Domu
Kultury podsumowano powiatowe etapy Przeglądu Twórczości Zespołów
Plastycznych Dzieci i Młodzieży oraz Przeglądu Prac Plastyków
Nieprofesjonalnych. W finałach wojewódzkich zobaczymy dziewięć prac
choszczeńskich twórców.

Tegoroczny Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży odbywa się pod hasłem
&bdquo;Gdy będę dorosły to zmienię&hellip;&rdquo;. Tym razem do etapu powiatowego zgłoszonych
zostało aż 44 prac, a jurorzy, którym przewodniczył szczeciński filmowiec i scenarzysta MARCIN
KORNELUK zdecydowali, że na finał wojewódzki pojedzie siedem z nich. W tej grupie znalazła się trójka
młodych artystów z sekcji działającej w Choszczeńskim Domu Kultury. HANNA BUGDAŁ, LENA
ANDRYSIEWICZ i AGNIESZKA KAŁKA, to plastyczki tworzące pod okiem JANUSZA BIEGAŃSKIEGO.
Obserwatorzy choszczeńskiej twórczej sceny plastycznej zgodnie podkreślają, że w ostatnich latach, to
właśnie spod jego ręki wychodzi najwięcej malarskich i rysunkowych talentów. Dowodem tego
stwierdzenia są również tworzące pod jego okiem i tu wyróżnione: HANNA PLISZKA, HANNA WALCZYNA,
GABRIELA GREJĆ, KATIANA PIECHOWIAK, PAULA SOBACKA, ZUZANNA MICHALAK i MAŁGORZATA
HŁADONIUK.
***

Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych ma charakter otwarty i adresowany jest do
dorosłych działających w amatorskich zespołach plastycznych zrzeszonych w placówkach kulturalnych
Pomorza Zachodniego. Każdy z twórców miał prawo zaprezentować trzy prace, więc na naszym finale
zobaczyliśmy aż 98 dzieł (47 autorów). Tym również jurorzy przyznali siedem tytułów laureata, w tym
sześć przypadło artystom z naszej gminy. Na finale wojewódzkim, który we wrześniu podsumowany
zostanie w Wałeckim Centrum Kultury swoje prace zaprezentują: TERESA ŁUKASZEWICZ, JUSTYNA
BZOWA i LUCJAN ŚWISZCZ (Klub Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo;), MARCIN JĘDRZEJCZYK (Warsztat
Terapii Zajęciowej w Piaseczniku), HALINA KIERUZEL, ADAM KMITA i ANDRZEJ KMITA (jako praca
zbiorowa &ndash; Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie) i po prostu choszcznianin ARTUR
GROSZKOWSKI. Ten ostatni znany jest z wielu twórczych natchnień, w tym przede wszystkim jako
arterapeuta i inspirator wystawianych kilkanaście razy przestrzennych &bdquo;Fantazji&rdquo; i
&bdquo;Inspiracji&rdquo; inspirowanych twórczością Zdzisława Beksińskiego. Grafik, modelarz i
rzeźbiarz, tym razem zaskoczył kompozycjami wykonanymi przy pomocy najprostszych programów
graficznych. &ndash; Tworzenie zaczynam od czystej kartki, a potem bawię się nakładając kolejne
warstwy &ndash; zdradził tajniki najnowszej pasji. Nowym spojrzeniem na świat zaskoczyła również T.
Łukaszewicz, która zaprezentowała martwą naturę. &ndash; Wszystko zależy od nas, a przede wszystkim
od tego w jaki sposób spojrzymy nawet na najbardziej banalny temat &ndash; powiedziała. Dodajmy, że
grupie laureatów zadebiutowała również J. Bzowa (na zdjęciu powyżej). Tu, jak sama stwierdziła,
doceniono ją za rysunki ptaków. Jej i reszta nagrodzonych prac zaprezentowane i ocenione zostaną na
wrześniowej wystawie w Wałeckim Centrum Kultury, natomiast wszystkie wyeksponowane są w Małej
Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury.
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Dodajmy, że wyróżnienia odebrali: BARBARA WIDŁA (KP &bdquo;Impresja&rdquo;) oraz PIOTR
PASZKOWSKI i IRENEUSZ MAJCHRZAK, a także dwie prace zbiorowe (MONIKA JANASZAK, AGNIESZA
KRÓL, ANNA PRAJSNER, PATRYCJA SCHWARTZ) i (IRENEUSZ DZIEDZIC, ŁUKASZ SZUMIŁA, MIROSŁĄW
ZIENOWICZ), wszyscy z ŚDS w Choszcznie.
Katarzyna Kubacka, (tk)
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