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Dycha na powrót
24.03.2015.

CHOSZCZNO. Na jubileuszowej 10. wystawie Wiosennego Salonu Artystycznego zobaczyć można prace
34 artystów. Gościem honorowym piątkowego wernisażu była choszczeńska poetka ELŻBIETA
ŻUKROWSKA, która otworzyła to wydarzenie wierszem zatytułowanym &bdquo;Promienie
słońca&rdquo;.

Gdy w marcu 2006 roku MAŁGORZATA KOZŁOWSKA inaugurowała pierwszą
edycję Wiosennego Salonu Artystycznego tłumaczyła, że na tej wystawie
swój dorobek prezentować mogą nie tylko ci, którzy mają już jakieś
osiągnięcia, ale przede wszystkim twórcy, którzy zazwyczaj skrywają się w
zaciszach domowych pracowni. Wówczas swoimi dziełami, głównie obrazami,
pochwaliło się dokładnie 30 artystów. Z czasem do malarzy dołączyli
rzeźbiarze, fotograficy, metaloplastycy, a dziś organizatorzy wystawy są
otwarci, w zasadzie, na każdy rodzaj sztuki. Chwalą się tym, że w
historię tego wydarzenia wpisało się już ponad 300. twórców. &ndash; Wśród
nich byli twórcy bardzo dojrzali, jak i też uczniowie szkół &ndash;
podkreśliła M. Kozłowska.
Tym razem salon otwarty został obrazem namalowanym nie pędzlem, ale słowem. Dokładnie wierszami
ELŻBIETY ŻUKROWSKIEJ.
&ndash; Są szarozłote. O miłości i wiośnie, czyli tym wszystkim, czego
dotykamy na każdym etapie swojego życia. Lekkie, wzruszają&hellip;, i tak
naprawdę każdy z nas chce je czuć &ndash; mówiła o nich kuratorka wystawy DOROTA ALEKSIUN.
Poetka przeczytała je sama i choć nie pierwszy razy występowała
publicznie, to jednak tremy nie kryła. &ndash; Kiedyś pisałam głównie o
miłości, a dziś nieobcy jest mi każdy temat. Kocham te, które mówią o
lekkości wiosny, ale przyznaję, że nie tak łatwo tę lekkość stworzyć &ndash;
skomentowała swój występ.
Tradycyjnie już organizatorzy wystawy wręczyli twórcom specjalne
certyfikaty. Tym razem wraz z kostkami ozdobionymi m.in. jubileuszową
dziesiątką. &ndash; Ma przynieść szczęście i wskazać powrotną drogę do naszej
galerii &ndash; D. Aleksiun zachęcała artystów do częstszego prezentowania
swojej twórczości. Prosiła też, aby uczestnicy wystawy szczególną uwagę
zwrócili na prace debiutantów, czyli ANITY SŁOKI i KRYSTYNY MARII PAPIERNIK. Oprócz wspomnianych
pań swoją twórczość prezentują również: AGNIESZKA
PYŻ&ndash;FELUSIAK, KRYSTYNA SZALAST, DANIELA TEJCHMAN, DOROTA KOSSYK,
STANISŁAW CHŁOPEK, WOJCIECH DUDZIŃSKI, PIOTR MASŁOWSKI, TERESA
ŁUKASZEWICZ, HELENA NOWAK, MAGDALENA BĄCELAK, ADAM KMITA, ANDRZEJ KMITA,
JACEK DRABIK, BARBARA WIDŁA, JERZY BIAŁACH, MAREK WIECZOREK, DARIA
KARPIŃSKA, PATRYK DĄBROWSKI, EDYTA WIELGUSIAK, MATEUSZ PYTEL, EDMUND
POKORNIECKI, JOLANTA ZIÓŁKOWSKA, MARIA GRUCA, IRENA KOBZDA, MIECZYSŁAWA
CIESIŃSKA, ALEKSANDER KRZYSZTOF GRAZNOW, ANNA ARGENTATI, LUCJAN ŚWISZCZ,
KRYSTYNA MAZUREK, JOLANTA SOLSKA, PRZEMYSŁAW GAWLIK, PIOTR STAŃCZYK i PIOTR
PASZKOWSKI.
Warto podkreślić, że w tej grupie jest osiem osób, które 10 lat temu
prezentowały się na salonie. Są to: J. Białach, S. Chłopek, W.
Dudziński, T. Łukaszewicz, H. Nowak, D. Tejchman, M. Wieczorek i B.
Widła.
Tadeusz Krawiec
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