Lista uczestników i tytuły prac prezentowanych na wystawie
Stowarzyszenia Twórców Przedmiotów Artystycznych  Kanwa
„Obrazy haftowane z pasją”
9. Tomasz Stańczyk 20. Renata Kamińska
1. Zofia Kalicka
 „Pejzaż leśny z poto  „Irysy”
 „Pisanka”
kiem”
 „Storczyki”
 „Panel kwiatowy”
10. Marta Łepecka
 „Uroki jesieni”
 „Serduszko”
 „Pejzaż zimowy”
21. Anna Mazurek
 „Autoportret”
 „Róża”
 „Bal”
 „Portret syna”
 „Bukiecik”
 „Dama z łasiczką”
2. Krystyna Zając
 „Kwiatki” /3 szt./
22. Marianna Szafran
 „Kosz z różami”
11. Ewa Filipowicz
 „Czerwona róża”
 „Róże na korze”
 „Bojarysza”
 „Po koncercie”
 „Kwiaty polskie”
12. Grażyna Bartosie  „Marianna”
 „Ostatnia wieczerza”
wicz
 „Dom poety
3. Alicja Miszczak
 „Ryba”
23. Janina Pajnowska
 „Letnia kolekcja”
 „Uścisk natury”
 „Kwiat jabłoni w mor
4. Elżbieta Denys
13. Halina Nieleszczuk
skiej muszli”
 „Senna”
 „Hannah”
24. Jutrzenka Garlewicz
 „Zalotna”
 „Sarah”
 „Kwiaty w koszyku”
 „Uwodzicielska”
14. Janina Pajnowska 25. Teresa Zarańska
 „Kieliszek i róża”
 „Kwiat jabłoni w musz  „Kobieta w kawiarni”
 „Foch”
li”
 „Kobieta z psem”
 „Usta” wg Moniki Błot
15. Teresa Pietrow
 „Kobieta z bambusem”
nickiej
 „Dziewczyna w ogro 26. Joanna Wójtowicz
5. Krystyna Łazarz
dzie”
 „Afrykanka”
 „Dziewuszka”
 „Telimena”
 „Żyrafy”
 „Francois”
 „Maria Tudor”
 „Okręt”
 „Suzanne”
16. Anna Wąchała
27. Krystyna Wiącek
 „Jodełka”
 „Szachownice” wg Van  „Jesień”
 „Jezioro”
Gogha
 „Trio kwiatowe”
 „Dudek”
17. Lucyna Kamińska  „Wizerunek Matki Bo
 „Sosnowy bór”
 „Macierzyństwo”
skiej”
 „Kocie łowy”
 „Pan Jezus w koronie
6. JadwigaOrzechowska  „Róża i świeca”
 „Jesień za oknem”
cierniowej”
 „Kalkuta”
 „Akt I”
28. Halina Widz
7. Teresa Pietrzyk
 „Akt II”
 „Paw i gołębie w ogro
 „Maki”
dzie”
 Tryptyk kwiatowy /3 18. Anna Samek
 „Ogród różany”
 „Pawie w ogrodzie”
szt./
 „Bratki”
 „Metryczka dla pra
 „Dziewczyna I”
19. Zdzisława Błasz
wnuczki”
 „Dziewczyna II”
czyk
 „Metryczka dla pra
8. Barbara Bicz
 „Cyklistka”
wnuka”
 „Jesień”
 „Ciemierniki”
 „Maki pod lasem”
 „Martwa natura”
 „Strumyk w parku”
 „Porzeczki”
 „Jezioro w lesie”
 „Dzięcioł”
 „Jemiołuszka japońska”

Wystawa prac
Stowarzyszenia Twórców Przedmiotów Artystycznych

KANWA

Obrazy haftowane
z pasją

Haft krzyżykowy to brzmi try
wialnie i chyba każdy o takim słyszał.
Jednak poziom, na jaki obecnie się
wspiął, nie przypomina tego, co kie
dyś sobą reprezentował.
Postęp dokonał się w sposobie
przetwarzania tematu na wzór gra
ficzny.
Możliwość precyzyjnego odwzo
rowania kolorów i kształtów jest tym,
co w naszej pasji do haftu jest najlep
sze. Powstające prace są warte wysił
ku weń włożonego.
Są trwałym śladem naszego hob
by i życia. Zdobią ściany wielu do
mów i dają nam możliwość twórcze
go spędzania czasu oraz łączą nas
w świetną grupę.
Istniejemy od 25 lat jako grupa
Kanwa, a od 2007 r. jako Stowarzy
szenie Twórców Przedmiotów Arty
stycznych o tej właśnie adekwatnej
nazwie. Kanwa bowiem jest tkaniną,
na którą przenosimy urzekające ob
razy wzorowane na malarstwie lub
zdjęciach. Tematyka tej wystawy jest
dowolna. Każdemu co innego w du

szy gra i inny temat preferuje. Dzię
ki tej różnorodności wystawa jest cie
kawsza. Pracujemy na najlepszych
materiałach i niciach marki DMC.
W wystawie bierze udział 28
członków, prezentując 90 prac.
Swoim haftowaniem kontynu
ujemy tradycję haftu krzyżykowego,
nie pozwalając Mu odejść w zapo
mnienie, jednocześnie nadając nowy
wymiar. Ten rodzaj rzemieślniczej
twórczości artystycznej jest dostęp
ny dla każdego, kto ma trochę zdol
ności manualnych i sporo cierpliwo
ści. Potencjalnych przyszłych hafcia
rzy zapraszamy do naszej grupy.
Pomożemy rozwinąć upodoba
nie do „krzyżykomanii” i poznać ra
dość i dumę płynącą z pracy własnych
rąk. Taki wyszyty obraz cieszy bo
wiem oko i duszę.
Życzę w imieniu wszystkich
członków STPA „KANWA” miłych
wrażeń estetycznych i zapraszam do
naszego grona.
Ewa Filipowicz
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Stowarzyszenia Twórców Przedmiotów Artystycznych
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Obrazy haftowane
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Wernisaż wystawy odbędzie się
w czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y
Wystawa potrwa do 16 maja.

