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Wystawa zbiorowa „W poszukiwaniu piękna” ma obecnie charakter cyklicz
ny. Prezentuje pokłosie aktywności twórczej nauczycieli zrzeszonych od 54 lat
w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Plastyków, tj. od czasu, kiedy to w pamięt
nym 1960 roku odbył się I zjazd i wspólna wystawa twórczości plastycznej belfrów
zajmujących się plastyką z terenu województwa lubelskiego. Tak narodził się Klub
Nauczycieli Plastyków, który w 2007 roku przyjął status stowarzyszenia. Ogrom
na potrzeba integracji zawodowej wśród twórców na co dzień wprowadzających
dzieci i młodzież w fascynujący świat sztuki, wewnętrzny przymus rozwoju wła
snego potencjału twórczego oraz chęć popularyzowania plastyki w środowisku oka
zały się równie istotne przed ponad półwiekiem, jak i obecnie. Ludzie, ich możli
wości twórcze i priorytety zawodowe pozostały niezmienione. Na przestrzeni tych
54 lat dołączali kolejni twórcy i sympatycy PSNP, inni odchodzili… Taka dynami
ka jest wpisana w istnienie każdego zrzeszenia. To, co w Polskim Stowarzyszeniu
Nauczycieli Plastyków fundamentalne i trwałe, to wspólna pasja, jaką jest twór
czość plastyczna, to ciągła potrzeba artystycznej kreacji wykraczająca poza codzien
ność i działalność zawodową. W praktyce jej naturalną konsekwencją jest aktyw

Uczestnicy wystawy
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków

W poszukiwaniu piekna
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Na zamieszczonych zdjęciach obrazy z pleneru malarskiego
PSNP w Wisznicach '2014.
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ność plastyczna, wystawiennicza i ple
nerowa członków Stowarzyszenia znaj
dująca odbicie m.in. w wystawie „W po
szukiwaniu piękna”.

Sztuka, w tym plastyka, ma swoje
źródło w emocjonalnych doznaniach czło
wieka oraz jego umiejętności wartościo
wania otaczającego świata. Tak rodzi się
potrzeba ekspresji; dzielenia się zachwy
tem nad tym, co piękne, napiętnowania
tego, co boli, oburza. Współcześnie z jed
nej strony plastyka pozwala na przekra
czanie wszelkich granic, zwłaszcza tych
narzuconych przez własną świadomość,
algorytm działania czy społeczne kon
wenanse. Z drugiej zaś od zarania dzie
jów stale uwikłana jest w to, co otacza
twórcę. Stąd wieloznaczność i bezmiar
efektów wielowiekowych poszukiwań
w obrębie sztuki, m.in. piękna jako war
tości fundamentalnej dla tej dziedziny.
Wystawa „W poszukiwaniu piękna” jest
tego najlepszym przykładem. Zaprezen
towane obrazy przedstawiają różne aspek
ty rzeczywistości w różnych konwencjach
plastycznych, z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych. Ale wszystkie są
efektem poszukiwania i transpozycji pięk
na za pomocą języka plastyki.

Ta wystawa to nie tylko wyraz inte
gracji ludzi skupionych wokół określo
nych wartości. To również propagowa
nie plastyki jako formy aktywności twór
czej, bez względu na uwarunkowania
społecznopolityczne, środowiskowe,
osobowościowe, jako alternatywy dla
konsumpcyjnego spędzania czasu. Dla
jej uczestników to także możliwość ar
tystycznej konfrontacji oraz pogłębienia
wiedzy malarskiej dokonujące się w at
mosferze poszanowania dla indywidu
alizacji wypowiedzi plastycznej, niepo
wtarzalnego spostrzegania i przeżywa
nia otaczającej rzeczywistości.

Godny podkreślenia jest fakt, że ar
tystycznych poszukiwań w obszarze pięk
na podejmują się nauczyciele – ludzie
na co dzień zaangażowani w kształcenie
i wychowywanie młodego pokolenia. Jest
to tym trudniejsze, iż obecnie sztuka
(a w tym plastyka) budzi wiele kontro

wersji, chociażby dlatego, że jak mawia
S. L. Popek. „wzięła rozbrat z pięknem”.
Tworzenie kontrwartości wobec odczuć
społecznych nieodmiennie wywołuje
u odbiorców brak akceptacji, odrzuce
nie i nieprzemijającą tęsknotę za sztuką
przedstawiającą.

Jak pogodzić zjawiska i mechani
zmy zachodzące w obszarze twórczości
w nauczaniu plastyki? To niewątpliwie
duże wyzwanie dla nauczycieli XXI wie
ku. Wydaje się, iż ich własna aktywność
plastyczna pozwala rozstrzygnąć wiele
twórczych i estetycznych dylematów. Po
zwala też w pełni docenić wartości (funk
cje) tkwiące w plastyce jako formie świa
domości specyficznie ludzkiej, co z pew
nością przekłada się na pracę edukacyjną
nauczycielitwórców i ich postawę wo
bec twórczej aktywności dzieci, młodzie
ży i dorosłych.

Mam nadzieję, że wielowarianto
wość i oryginalność zaprezentowanych
wypowiedzi artystycznych oraz ich wy
soki poziom artystyczny będą skłaniały
odbiorców nie tylko do pogłębionej re
fleksji nad wieloaspektowością fenome
nu plastyki, ale także do nieco innego
spojrzenia na rolę nauczycielatwórcy.
Łatwiej bowiem nauczyć miłości do sztu
ki i piękna, kiedy samemu się je kocha.

dr Urszula Tomasiak
Prezes

Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Plastyków
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