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WERNISAŻ WYSTAWY „IGŁĄ MALOWANE”

7 marca w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie odbył się wernisaż wystawy rękodzieła Zuzanny
Pawłusiak i Anny Rzeźnik pt. „Igłą malowane”, który zgromadził szerokie grono miłośników tego rodzaju sztuki. Na wystawie obejrzeć można obrazy
wyszywane techniką haftu krzyżykowego, serwety i obrusy wyszywane haftem płaskim oraz serety wykonane techniką koronki szydełkowej. Wystawa
potrwa do 28 marca.

 

Zuzanna Pawłusiak - urodzona w 1950 r. w Chorzelowie. Mieszkanka Chorzelowa. Obecnie jest na emeryturze. Jej pasją jest haft krzyżykowy i płaski,
a także szydełkowanie i robótki na drutach. Talent i zamiłowanie do rękodzieła odziedziczyła po swojej mamie. W swojej kolekcji posiada ponad 50
obrazów, z których kilka trafiło za granicę do Włoch i USA. Prace autorki tworzone są nie tylko z gotowych wzorów ale także według własnej koncepcji
i własnych pomysłów. Prace pani Zuzanny były wystawiane na kilku wystawach zbiorowych w Ośrodku Kultury w Chorzelowie. Obecna wystawa “Igłą
malowane” jest prezentacją obrazów “namalowanych” haftem krzyżykowym oraz serwet, bieżników i obrusów.  

Anna Rzeźnik - Urodzona w 1987 r. w Mielcu. Mieszka w Chorzelowie. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Jej pasją jest haft krzyżykowy, którym zajmuje się od czasów szkolnych. Podstawy tego rękodzieła przekazała jej
ciocia - pani Zuzanna Pawłusiak. Ten rodzaj sztuki stanowi dla pani Ani rodzaj oderwania od codziennych obowiązków, daje wytchnienie i spokój. W
swojej kolekcji posiada kilkanaście obrazów o różnorodnej tematyce. Korzysta głównie z wzorów gotowych. Jej prace były wystawiane na kilku
wystawach zbiorowych w Ośrodku Kultury w Chorzelowie, na wystawach plenerowych podczas dożynek gminnych oraz podczas Targów
Przedsiębiorczości i Produktów Lokalnych LPG Prowent w Woli Chorzelowskiej, gdzie stanowiły piękną oprawę plastyczną stoiska wystawienniczego
Gminy Mielec. Obecna wystawa jest szerszą prezentacją dorobku rękodzielniczego Anny Rzeźnik.

strona 1/6

./artykuly/854/pliki/20140320072449_img-7976.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072450_img-7977.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072451_img-7978.jpg


strona 2/6

./artykuly/854/pliki/20140320072452_img-7979.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072519_img-7980.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072520_img-7981.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072520_img-7982.jpg


strona 3/6

./artykuly/854/pliki/20140320072521_img-7984.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072522_img-7985.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072524_img-7986.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072525_img-7987.jpg


strona 4/6

./artykuly/854/pliki/20140320072528_img-7988.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072436_img-7964.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072438_img-7965.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072439_img-7966.jpg


strona 5/6

./artykuly/854/pliki/20140320072440_img-7967.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072442_img-7968.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072442_img-7969.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072443_img-7970.jpg


Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

strona 6/6

./artykuly/854/pliki/20140320072444_img-7971.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072445_img-7972.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072446_img-7973.jpg
./artykuly/854/pliki/20140320072447_img-7974.jpg
http://www.gmina.mielec.pl/wernisaz-wystawy-igla-malowane
http://www.tcpdf.org

