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W czwartek 7 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec otwarto wystawę prezentującą efekty pleneru artystycznego jaki
odbył się we wrześniu w Sandomierzu.

 Na podstawie uchwały podjętej przez Sejm RP rok 2017 ogłoszony został „Rokiem Rzeki Wisły”. Takie wydarzenie nie mogło przejść bez echa wśród
artystów współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Specjalnie dla nich przygotowano specjalny wyjazd, podczas którego mogli zwiedzić
Sandomierz oraz podziwiać „Królową Polskich Rzek”.

Wszystkich zebranych na wernisażu przywitał Damian Małek, pełniący obowiązki Dyrektora SOKiS. Następnie członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
Chorzelowiacy zaprezentowali poezje związaną z rzeką Wisłą. Swój zachwyt nad trudem jaki plastycy, rzeźbiarze oraz fotografowie włożyli w swoje
prace wyraził także Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.  – Dziękuję Wam przede wszystkim za to, że z nami jesteście i tworzycie te piękne dzieła. Mam
do Was tylko jedną prośbę - twórzcie jeszcze więcej, przynoście swoje prace do Ośrodka Kultury i dzielcie się nimi. Wielu artystów tworzy, lecz w
obawie o krytyczne opinie nie chcą dzielić się swoją sztuką. Wy pokonaliście to i daliście nam możliwość nasycać i cieszyć się widokiem Waszych prac.
Nie ważne czy jest to malarstwo, rysunek, rzeźba czy fotografia w każdym dziele dostrzec można piękno – powiedział Wójt.

Na wystawie poplenerowej swoje prace prezentują:

Grażyna Pieróg – Kotlarz – malarstwo, fotografia

Elżbieta Żuchowska – Pezda – malarstwo

Joanna Graboś – malarstwo

Rafał Misiąg – rzeźba w korzeniu

Daniela Pietryka – malarstwo

Marian Pietruszka – malarstwo, rysunek

Kazimierz Kupiec – płaskorzeźba

Halina Saj – malarstwo, lalki

Stanisław Szęszoł - rzeźba

Józef Duszkiewicz – rysunek

Marek Cichoń – haft, fotografia

Małgorzata Kania – fotografia

Stanisław Czarnecki – rzeźba

Anna Surowiec – fotografia

Wystawę poplenerową „Sandomierz 2017” można obejrzeć do 17 grudnia w godzinach pracy Ośrodka Kultury. Wstęp bezpłatny. Następnie do końca
roku wybrane prace zaprezentowane zostaną w holu głównym Urzędu Gminy Mielec.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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