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Na twórczym szlaku
29.10.2012.

CHOSZCZNO &bdquo;Na szlaku twórczych poszukiwań&rdquo;, to hasło przyświecało piątkowym
obchodom 35-lecia istnienia Klubu Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo;. &ndash; Jeszcze pięć lat temu
czegoś podobnego byśmy tu nie zobaczyli &ndash; JANUSZ ZATORSKI był pod wrażeniem gwiezdnowojennego performance&rsquo;u, którym PIOTR MASŁOWSKI i jego uczniowie witali gości w progach
Choszczeńskiego Domu Kultury.

Z okazji 35-lecia Impresji wydany został folder, w którym znajdziemy
chronologicznie opisane najważniejsze wydarzenia z ostatnich pięciu lat.
Dominują plenery malarskie, wystawy zbiorowe i autorskie, warsztaty,
udziały w konkursach i lokalnych imprezach, ale wspomniano też
jubileusze (w tym 25-lecie twórczości BARBARY WIDŁY &ndash; red.), jak również
spotkania ze sztuką i Wiosenny Salon Artystyczny.
Głównym akcentem
piątkowego wydarzenia był wernisaż przedstawiający dorobek z
poplenerowej wystawy organizowanej przy okazji tegorocznego Festiwalu
Ińskiego Lata Filmowego. Nim jednak zobaczyliśmy obrazy, które tam
stworzono, członkowie klubu zaprosili gości na krótkie podsumowanie
ostatniego pięciolecia. Tu specjalne podziękowania skierowali m.in. do
twórców z Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina i Krakowa, którzy razem z
członkami Impresji uczestniczyli we wielu imprezach, w tym także we
wspomnianym wyżej plenerze.
&ndash; Myślę, że wszystkie inne
stowarzyszenia mogą im pozazdrościć nie tylko wytrwałości czy
stabilności, ale przede wszystkim systematycznie odnoszonych sukcesów &ndash;
burmistrz ROBERT ADAMCZYK podkreślając ich zaangażowanie w kreowanie
choszczeńskiej kultury zauważa, że Impresja należy do najstarszych i
najdłużej działających stowarzyszeń kulturalnych na Pomorzu Zachodnim.

Dziś w tym klubie tworzy 15 osób (MARIOLA ADAMCZYK, DOROTA ALEKSIUN,
ALFREDA BOŻEK, STANISŁAW CHŁOPEK, WOJCIECH DUDZIŃSKI, DOROTA KOSSYK,
TERESA ŁUKASZEWICZ, PIOTR MASŁOWSKI, RYSZARD SAK, KRYSTYNA SZALAST,
ANDRZEJ ŚLUSARSKI, DANIEL TEJCHMAN, BARBARA WIDŁA, WALDEMAR WIDŁA,
JOLANTA ZIÓŁKOWSKA).
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A o tym, że &bdquo;Na szlaku twórczych poszukiwań&rdquo;
odnajdują coraz ciekawsze formy kreowania swoich artystycznych wizji
najlepiej świadczy piątkowy performance, na którym P. Masłowski, wraz ze
swoimi uczniami z technikum budowlanego zaskoczył widzów żywymi wideo
obrazami nagrywanymi przez postacie przypominające bohaterów z "Gwiezdnych wojen". - Jeszcze pięć
lat temu czegoś podobnego byśmy tu nie
zobaczyli &ndash; komentował ten widok JANUSZ ZATORSKI.

Tadeusz Krawiec

Cykliczne imprezy, w których uczestniczy Klub Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo;
- Wiosenny Salon Artystyczny
- Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Dzień Papieski
- Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię
- plener malarski &bdquo;Malujemy w mieście&rdquo;
- plener malarski &bdquo;Ińsko&rdquo; w ramach Festiwalu Ińskie Lato Filmowe
- wystawy autorskie
- udział w festynach dożynkowych na terenie gminy i powiatu
- &bdquo;Spotkanie ze sztuką&rdquo; &ndash; wyjazd do muzeów, galerii i BWA

Nagrodzeni w latach 2008 - 2012

30.03.2008r. Wojewódzki Przegląd Prac Nieprofesjonalnych: - Piotr Masłowski &ndash; I miejsce
(malarstwo); - Waldemar Widła &ndash; I miejsce (grafika)
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27.09.2009r. Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych: - Piotr Masłowski &ndash;
nagroda (malarstwo)

2.10.2010r. Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych: - Piotr Masłowski &ndash; nagroda
(malarstwo)

21.05.2011r. 4 Ogólnopolski Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej w Lesznie &ndash;
Barbara Widła &ndash; wyróżnienie

23.10.2011r. Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych: - Ryszard Sak &ndash; nagroda)
malarstwo: - Piotr Masłowski &ndash; wyróżnienie (malarstwo)
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