
Robert Bąk „Trebor"
Dzień 276  działo się  80 x 60, akryl płyta
Dzień 277  działo się będzie  80 x 60, akryl płyta
Halina Ciesielka
Kościółek w Zwierzyńcu  50 x 40, olej płótno
Cerkiew łemkowska z 1801 r.
Muzeum w Sanoku  55 x 46, olej płótno
Małgorzata Gawrońska
Portret  40 x 50, olej płótno
Pejzaż  80 x 40, olej płótno
Wiesława Grela
Pejzaż zimowy  41,5 x 29,5 pastel
Kwiaty  68 x 89, olej płyta
Halina Grzywaczewska
Nasturcja  47 x 34, olej płótno
Dziewczynka w kapeluszu  30 x 40, olej płótno
Jadwiga Koperda Grześkowiak
Meandry rzeki  80 x 60, olej płótno
Degustacja  60 x 50, olej płótno
Jadwiga Marcinek
Bukiet kaliny  55 x 46, olej płótno
Storczyki w dzbanku  45 x 50, olej płótno
Antoni Sylwester Muszyński
Zimowa droga  70 x 50, olej płótno
Martwa natura  60 x 50, olej płótno
Karol Myszkowski
Pejzaż zimowy  70 x 50, olej płótno
Brzozy  50 x 70, olej płótno
Zbigniew Nowak
Polne kwiaty  39 x40, olej płótno
Zagroda  40 x 30, olej płyta
Grzegorz Pastusiak
Abstrakcja  50 x 70, olej płótno
Domek nad jeziorem  70 x 50, olej płótno
Mieczysław Przychodzki
Kazimierz ul. Puławska  51,5 x 40, olej płyta
Kazimierz ul. Podgórna  50 x 40, olej płótno
Dorota Rydz
Róże  50x70, akryl płótno
W słońcu  50 x 70, akryl płótno
Anna Witek
Aniołek  60 x 60, olej płótno
Tęcza  60 x 60, olej płótno
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Malarze i obrazy biorący udział w wystawie prezentowanej
w Domu Kultury LSM
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Wernisaż odbędzie się
we wtorek 17 lutego 2015 r. o godz 17:30

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego
powstało w 1984 roku i jest jednym z regionalnych stowarzyszeń te
go typu podlegających Radzie Krajowej RSTK w Warszawie.

W początkach swojej działalności Stowarzyszenia miały promo
wać działalność kulturalną wśród klasy pracującej z czasem stały się
ruchem skupiającym wszystkich amatorów z zacięciem do tworzenia
i pokazywania swoich uzdolnień artystycznych.

Lubelskie RSTK utworzono na podwalinach Grupy Plastycznej
Kolor działającej w Świdniku od 1981 roku. Pierwszymi opiekunami
artystycznymi Koloru byli: prof. Sławomir Mieleszko i prof. Romu
ald Kołodziej.

W Stowarzyszeniu działają trzy sekcje: plastyczna, fotograficzna
i literacka. Praca polega na organizacji wystaw malarskich i fotogra
ficznych, zbiorowych i indywidualnych oraz wieczorków literackich
na terenie Świdnika i regionu, a także udziale w krajowych i zagra
nicznych imprezach kulturalnych.

Sztandarową imprezą RSTK organizowaną corocznie jesienią jest
„Ogólnopolski Przegląd Twórczości Świdnik”. W tym roku odbędzie
się dwudziesta edycja tego konkursu, w którym mogą brać udział twór
cy amatorzy nie zrzeszeni w związkach twórczych.

Znana dokumentalistka wydarzeń artystycznych Świdnika filo
log Irena Glinka tak określiła działalność RSTK: Plastycy amatorzy
wpływają na twórczy klimat Świdnika ubarwiając swoimi pasjami lo
kalną kulturę i animując aktywność środowiskową.

Na obecnej wystawie prace prezentują malarze Grupy Kolor. Te
matyka prac dowolna charakterystyczna dla poszczególnych twórców
malujących dal swojej satysfakcji.

Mają już własny wypracowany styl widoczny i rozpoznawalny.
Zapraszamy do oglądania obrazów i życzymy przyjemnych wra

żeń z wystawy.

Kierownik Grupy Kolor
Antoni Sylwester Muszyński
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