Zbigniew Gałucki

- artysta, malarz

i fotograf, urodził się w Bogatyni obecnie
mieszka w Zawidowie. Jest członkiem grupy
„Euro Art” od blisko 20 lat oraz Stowarzyszenia Bogatyńskich Plastyków „Krecha”.
Moje
zainteresowania
artystyczne wynikają z
potrzeby osobistej wypowiedzi, opisywania wrażeń
i przeżyć. Przyjemność opowiadania świata
swoimi słowami, własnym głosem i obrazem
zapoczątkowała moją drogę twórczą. Malarstwo, rysunek, fotografia - ciągle poszukuję nowych środków wyrazu.

Marian Lorek

-

należy do grona

czołowych artystów regionalnych naszej
gminy, przez 37 lat swojej artystycznej
działalności stworzył ponad 1600 prac ze
słomy z polskich zbóż o bardzo różnorodnej tematyce. Wykonane prace wystawia na
aukcjach charytatywnych jak też obdarowuje nimi przedszkola, szkoły, bogatyński
szpital czy ośrodek wychowawczy.
Swoje prace w formie wystaw prezentuje w Bogatyńskim Ośrodku
Kultury,
Bibliotece Publicznej w
Bogatyni oraz w Muzeum Historii
przy Bractwie Ziemi Bogatyńskiej.

Włodzimierz

Kaliniak

-

urodzony w 1927 roku we Lwowie. Wzrastał wśród ludzi, którzy uprawiali malarstwo i scenografię. Po przygodzie z malowaniem olejami i pastelami rozpoczął
próby z malarstwem
akwarelowym.
„Ostatnio zauroczyła mnie strona architektoniczna zabudowy łużyckiej, którą
staram
się
zachować na moich obrazkach.
Moim idolem jest Julian Fałat, najwspanialszy polski
malarz – akwarelista, niezrównany malarz pejzaży
polskich, a przede wszystkim
pejzaży zimowych”.

Ryszard Sawicki - jestem rodowitym Bogatynianinem. Już
w młodzieńczym wieku potrafiłem wydobywać z otoczenia piękno tego świata. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia „Bractwo Ziemi Bogatyńskiej” gdzie mam niesamowitą możliwość dalej uzupełniać się w tym kierunku. I tak przy
kolejnej, organizowanej wystawie na
temat regionalnych obiektów sakralnych miałem możliwość zetknięcia się
- poznania gry światła, koloru i formy
w technice witrażowej i to jest to,
o co mi całe życie chodziło. Zagłębiając się coraz bardziej w poznawanie
techniki witraży podjąłem pierwsze
próby tworzenia małych form witrażowych w tzw. Technice Tiffaniego.

Edward

Pruchnicki

-

we

wszystkim co nas otacza zawarte
jest piękno. Jak łatwo je odkrywamy,
zależy od nas samych. Wystarczy
szeroko otwierać oczy i znaleźć
odrobinę czasu na „smakowanie” tego
piękna. Dla mnie fotografia to sposób na tzw. „wolny czas”, to „super
zupa” ciągle gotowa do podania, w której kawałki obowiązków służbowych pływają
jak oka tłuszczu a gdzieś
głębiej elementy życia rodzinnego jak warzywa, bez
których strawa nie posiadała-
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Zapraszamy do zwiedzania naszej wystawy
w dniach: środa godz: 16:00 do 18:00 oraz
sobota godz 16:00 do 18:00

KRECHĄ I ŚWIATŁEM MALOWANE
Jolanta Chmielowska

- do malo-

wania farbami akrylowymi namówiła mnie
przyjaciółka z Niemiec, zabrała mnie na
warsztaty i tak zaczęła się moja przygoda
z malarstwem. Malarstwo pozwala mi realizować swoje marzenia. Obecnie należę do
grupy plastyków "Krecha" w Bogatyni. Maluję w każdej wolnej
chwili, są to pejzaże
z różnymi porami roku,
przeważają jednak motywy kwiatowe. Każdy
dzień, moment, to, co czuję w danej chwili
tworzy niezwykłe wydarzenie w mojej zabawie farbami. Rozwijają moją fantazję i inspirują do ciągle nowych pomysłów. Świat farb
przenosi mnie w krainę baśni.

Ryszard Barankiewicz - urodzony
- bez wątpienia, żyję nadal. Moje obrazy są
bardzo osobistą intymną wizją rzeczywistości
takiej, jaką odbieram. Maluję świat jakim go
widzę. Nie maluję rzeczy ładnych, zdarzeń wesołych, namacalnych, widocznych „gołym okiem”.
Pasjonuje mnie malarstwo średniowieczne –
Bosch, Bruegel są dla mnie niedoścignionymi
wzorami ! Uwielbiam
również
surrealizm, symbolizm, „magiczny
realizm”. Olej na płótnie skrupulatnie
drobiazgowy, fotograficzny realizm
jest tym, nad czym pracuję, jest tym,
czym chciałbym wyrażać…

Grzegorz Urban - urodzony w 1969 r.
w Bogatyni. Absolwent Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu (kierunek plastyka) oraz
Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek grafika). Centrum jego
artystycznych zainteresowań stanowi rysunek
ołówkiem,
tradycyjne
techniki graficzne oraz
fotografia. Mąż, ojciec
trójki dzieci. Mieszka w Bogatyni. Wystawy:indywidualna „Grzegorz Urban - Spiegelsaal” (1994) Bogatynia, galeria StopArt w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, zbiorowe w ramach
bogatyńskich przeglądów środowiskowych.

Anna Naruszewicz

- jest rodo-

witą Bogatynianką, pracuje w KWB
„Turów”. Już jako dziecko interesowała się rysunkiem i malarstwem. Dopiero w wieku 15 lat poczuła, co naprawdę znaczy sztuka malarstwa olejnego. Zaczęła malować pod okiem plastyka Wacława Świtalskiego w Bogatyńskim ośrodku kultury. Jej obrazy
za pomocą kontrastu, użytych światłocieni i tematu przedstawiają odczucia autorki, wnętrze i wizję
świata. Jej technika opiera się głównie na
malarstwie olejnym na płótnie, gdyż jest
najbardziej wdzięczna i elastyczna. Tematyka prac nie jest trudna, ale też nie
jest podana na „tacy”. W dorobku ma dwie
indywidualne wystawy.

Adam Ignatowicz

- urodziłem się w

Jeleniej Górze. Na terenie Gminy Bogatynia przebywam 36 lat. Obecnie jestem
na emeryturze i oddaję się swojej twórczej pasji, czyli malowanie wieloma technikami jak olej, akryl, akwarela, pastel
itp. Moja przygoda z malowaniem trwa
od 1981 roku. Jest to dla mnie czysta
przyjemność. Maluję tak jak widzę…
W moim malarstwie rządzą takie obrazy jak: pejzaże zimowe, kwiaty, zwierzęta, ptaki czy też postacie święte. Są
też obrazy malowane z głębokiej potrzeby wewnętrznej. Lubię malować
góry, wysokie świerki otulone szatą
zimową. Należę do Bogatyńskiego Stowarzyszenia Plastyków „Krecha”.

Wystawa lokalnych artystów „Krechą i światłem malowane” organizowana jest pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Grzmielewicza.

Barbara Thiel

- urodziłam

się w malowniczym domku w Białej wodzie koło Nowego Sącza w
1963 roku. Malarstwo farbami
akrylowymi zaczęłam przed dwoma laty, w 2014
roku.
Maluję
obrazy o różnej
tematyce, bardzo
pasjonują
mnie kwiaty i krajobrazy. A także
często to moje emocje, uczucia i to
co dyktuje moja dusza...to cała ja,
Barbara.

Sławomir Zamożny

- trud-

nię się malarstwem sztalugowym najczęściej - w technice olejnej od
ponad 25 lat. Staram się aby moje
malarstwo było
szczere i proste, free style.
Wystawiam
regularnie
w
kraju i za granicą od wielu lat.
Prace najczęściej przekazuję na aukcje
charytatywne związane z leczeniem
dzieci i pomocą dla zwierząt.

Halina

Wełna

ur. we Wrocła-

wiu. Od 1957r. mieszkanka ziemi bogatyńskiej. Absolwentka Wydziału Ekonomii U. Wr. Od kilku lat zajmuje się
malarstwem. Malowanie jest uzupełnieniem jej osobowości. Jest wyrazem wolności zmysłów które może
przedstawić na wielu płaszczyznach twórczych jak np.; obrazy, rękodzieło. Wyróżniona na Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2016”.

