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Potrafią też śpiewać i tańczyć
14.09.2015.

CHOSZCZNO. Ponad 20 twórców wzięło udział w plenerach malarskich, które w tym roku Klub Plastyka
&bdquo;Impresja&rdquo; zorganizował w Ińsku i Choszcznie. Poplenerowy dorobek zaprezentowany
został na wystawie, którą w piątkowy wieczór otwarto w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury.

Za dwa lata Klub Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo; obchodził będzie 40-lecie.
Zdecydowana większość jego członków na stałe związała swoje życie z
klubem. &ndash; Równie piękne jest to, że co roku malują w naszym mieście i za
każdym razem coś nowego, coś niepowtarzalnego w Choszcznie odkrywają &ndash;
wychwalała twórców DOROTA ALEKSIUN. Zaznaczyła też to, że choć
plenery &bdquo;Piękne jest nasze miasto&rdquo; oraz &bdquo;Ińsko 2015&rdquo; zorganizowali
choszcznianie, to jednak wzięli w nich udział także twórcy ze Szczecina i
Gorzowa Wielkopolskiego. W sumie razem było ich 21. Wśród nich nie
mogło zabraknąć gorzowianki URSZULI KOŁODZIEJCZAK. &ndash; To za sprawą
BARBARY WIDŁY trafiłam do waszego miasta. Należałyśmy do klubu Vena i
najpierw wybrałyśmy się na plener do Poronina, dopiero potem na stałe
związałam się z Choszcznem. Nie powiem ile to już trwa, ale na pewno
ponad 30 lat &ndash; wspominała pani Urszula. Pochwaliła się też tym, że w
połowie kwietnia przyszłego roku właśnie, w tej galerii zobaczymy jej
autorską wystawę.
Za udział w plenerze wszystkim twórcom podziękowała prezes &bdquo;Impresji&rdquo; JOLANTA
ZIÓŁKOWSKA.
Ukłony kierowała też do sponsorów. Podkreśliła, że w tym roku, obok
stałych bywalców pojawili się nowi malarze i tu zachęcała do oglądania
obrazów EWY DĘBOWSKIEJ, KAMILI PASIERBEK i BOŻENY KURTIAK.
&ndash; Malujemy indywidualnie, w grupie, doskonalimy warsztat, a niewątpliwą
ciekawostką było to, że tym razem mieliśmy opłacane modelki. Jesteśmy
pozytywnie zakręceni, panowała przyjemna atmosfera, wzajemna
serdeczność, a w wieczór pożegnalny udowodniliśmy, że oprócz malowania
potrafimy także recytować, śpiewać i tańczyć - opowiadała. Podkreśliła
też, że w obecnej dobie nie jest łatwo zorganizować takie
przedsięwzięcie. Zaznaczyła przy tym, że za każdym razem mówi sobie, że
robi to po raz ostatni, jednak już po kilku dniach przerwy znowu
nabiera zapału i bierze się za organizowanie kolejnych plenerów.
Zapraszamy do odwiedzania Małej Galerii, a oto pełna lista ich autorów
prezentowanych tam obrazów: URSZULA KOŁODZIEJCZAK, BARBARA LATOSZEK,
LIDIA MAKSJAN, REGINA MOSKALEWICZ, TOMASZ REJCZAK, RYSZARD SAK, HALINA
SOBCZYK, SŁAWOMIR SZELESZKIEWICZ, IZABELA BERDOWSKA, EWA DĘBOWSKA,
TERESA ERDMANN, JANINA JURGOWIAK, BOŻENA KURTIAK, KAMILA PASIERBEK,
ANDRZEJ ŚLUSARSKI, DANIELA TEJCHMAN, BARBARA WIDŁA, JOLANTA ZIÓŁKOWSKA,
PIOTR MASŁOWSKI, EDMUND POKORNIECKI i TERESA ŁUKASZEWICZ.
Tadeusz Krawiec
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