
 
                                  S P R A W O Z D A N I E
z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w I półroczu 2011
I.                               WYSTAWIENNICTWO

 16.12.2010 – 31.01.2011 –  Jarosław Kozłowski „Aktualizacje” – sztuka konceptualna
 
(prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, inicjator międzynarodowej sieci

artystycznej NET, w latach 1991-93 kurator programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki

 Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, stypendysta The British Council (1979

 Londyn) i DAAD w Berlinie (1984-85).

 

 11.02 – 31.03 – Aleksandra Woldańska-Płocińska – rysunek
 
(Kaliszanka, absolwentka ASP w Poznaniu, ilustratorka i autorka książek dla dzieci, laureatka 
m.in. międzynarodowego konkursu na plakat „Breaking Stereotypes”  1 miejsce- 2006, 

„Najpiękniejsza książka roku” dla książki „Mrówka wychodzi za mąż” – 2009, stypendium 

  na Akademii Minerva w Groningen w Holandii – 2009)

 

 19.04 – 19.05 – Zdzisław Sosnowski „Robokeeper and Goalkeeper” – foto, film
 
 (Kaliszanin, jeden z najciekawszych  i najbardziej widocznych artystów  na scenie lat 70. , 

 postkonceptualista, od 1981 r. mieszkający we Francji, często publikowany w wydawnictwach

 dot. sztuki awangardowej )
 

1.06 – 4.04 –  26. Wystawa pokonkursowa „Świat dziecka”
 

 9.06 – 3.07 – II Salon Kaliski – Prezentacja plastyków środowiska kaliskiego 
 
(w 2001 roku odbył się w BWA i OKP „Wieżą Ciśnień” pierwszy Salon Kaliski prezentujący

dorobek środowiska kaliskiego.  Po 10 latach  pokazano ponownie dokonania środowiska . 

 W wystawie wzięło udział  35 artystów , którzy zaprezentowali po 1 pracy w Galerii „Wieża 

Ciśnień” i Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Do wystawy wydano katalog 

Do wystaw wydano 1 katalog i  4 składanki.

 

 II.                  DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA

1.      26.     Konkurs     plastyczny        ŚWIAT     DZIECKA     I     KWIATY  



Jak co roku od 26 lat konkurs cieszył się dużą popularności. Wpłynęły 843 prace, 

z czego zgodnie z regulaminem jury nagrodziło 20 autorów (po 5 osób w każdej grupie wiekowej)i 

wyróżniło 51. W konkursie wzięły udział szkoły, przedszkola i ośrodki kultury z regionu Wielkopolski, 

Gdańska, Płocka.

W jury konkursu w 2011 r. zasiadali: Marta Zawadzka – artysta plastyk, Janusz Lewandowski– artysta 

plastyk,  Maria Czyżak – plastyk w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Do wystawy pokonkursowej został wydany katalog zawierający m.in. reprodukcje nagrodzonych prac. 
Wystawę pokonkursową w ciągu 4 dni jej trwania (1-4.06) odwiedziły 163 osoby.

2.       „  PRACOWNIA     POD     GALERIĄ  
 W „Pracowni pod Galerią” w roku szkolnym 2010/2011 działały 2 grupy, w których pracowało 20 osób.

 Założenia programowe zostały zrealizowane. 

  Zajęcia w pracowni były prowadzone w zakresie  rysunku studyjnego, pogłębiano wiadomości na 

temat klasycznych typów kompozycji, utrwalano zasady równowagi, złotego podziału  środka oraz 

omawiano współzależności treści i formy w pracy plastycznej. 

Młodzież z Pracowni wzięła także udział w wykładzie prof. Jarosława Kozłowskiego

W ramach zajęć odbyły się dwa spotkania z dr hab. Sławomirem Kuszczakiem   prof. ndzw. 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który przeprowadził dwa spotkania.   

Pierwsze miało charakter teoretyczny .  Profesor  przypomniał jak w rysunku stworzyć iluzje 

przestrzeni za pomocą perspektywy zbieżnej, powietrznej, podkreślał rolę kontrastu  i   dominanty w 

kompozycji.

Podczas drugiego spotkania młodzież z pracowni wykonała rysunek w oparciu o martwa naturę.

Ogromnym sukcesem Pracowni pod Galerią było znalezienie się w ścisłym finale konkursu   „Dom z 

Wyższą  Kulturą” ogłoszonego przez Alior Bank.

W styczniu br. Alior Bank we współpracy z tygodnikiem „Newsweek”,  dziennikiem „Fakt” oraz 

Narodowym Centrum Kultury ogłosił III edycję ogólnopolskiego konkursu „Dom z Wyższą Kulturą” 

skierowany do ponad 6 tys. placówek kulturalnych. Celem konkursu było dofinansowanie 

najciekawszych projektów aktywizujących lokalną społeczność. 

Spośród zgłoszonych projektów kapituła wybrała 20. Następnie w drodze publicznego głosowania 

internetowego wyłonione zostały 4 projekty, które otrzymały równorzędne nagrody w wysokości 15 tys. 

na realizację zgłoszonego projektu. 

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zgłosiła projekt pt. ZIELONA SZTUKAi znalazła się wśród 

laureatów. Projekt skierowany był do uczestników „Pracowni pod Galerią”, osób niepełnosprawnych ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu i wszystkich zainteresowanych z okolic 

Kalisza i Gołuchowa. „Zielona sztuka” zrealizowana została Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. W 

ramach projektu odbyły się:

- zajęcia z rysunku studyjnej z dr hab. Sławomirem Kuszczakiem z Uniwersytetu   Artystycznego w 



Poznaniu

- wykład dr Joanny Dudek pt. „Obraz – strategie odbioru. Od teorii do radości”

- wykład prof. Jarosława Kozłowskiego pt. „Strategie rysunku”

- zajęcia ceramiczne z Magdaleną Grzybowską i Ewą Łuczak

- warsztaty ilustratorskie z Aleksandrą Woldańską-Płocińską

- zajęcia praktyczne z zakresu sztuki współczesnej w Natalią Czarcińską

- zajęcia z ceramiki dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu samopomocy „Tulipan”w 

Kaliszu z Ewą Łuczak ( przed realizacją projektu w Gołuchowie odbyło się kilka zajęć z ceramiki w 

„Tulipanie” w Kaliszu)

Do projektu wydany został plakat w nakładzie 50 szt., katalog-składanka w nakładzie 250 szt. oraz 

opracowanie multimedialne na nośniku CD.

 3.   WYKŁADY
 25.03 – wykład prof. Jarosława Kozłowskiego pt. „Transformacja przedmiotu, przestrzeni i czasu”

4.    TĘTNO  ” –   JEAN     MICHEL     BASQUIAT  

5 maja ogłoszony został wśród młodzieży konkurs na projekt murali na ścianach wystawowych Galerii 

na podstawie twórczości Basquiata. Na konkurs wpłynęło ponad 50 projektów. Wybrano 2 i w dniu 24 

maja w godzinach dopołudniowych projekty zostały zrealizowane. Tego samego dnia o godz. 17.00 

 historyk i krytyk sztuki pani Sabina Czajkowska z Poznania wygłosiła w Galerii wykład nt. twórczości 

Basquiata połączony z pokazem multimedialnym prac artysty.

5.   SPEKTAKLE
8.04 – „Oburzające dropsy” wg Leszka Kołakowskiego w wykonaniu „Teatru 24” działającego 

    przy MOK w Kaliszu

19.05 – „Rozmowa ze śmiertelnikiem” wg Bernarda Werbera – „Teatr 24”

30.06 – „Plomba Hrabiego” wg Sławomira Mrożka – „Teatr 24”

6.  INNE
  18.02 – spotkanie literackie z prof. Janem Grabowskim („Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. 

Studium dziejów pewnego powiatu”)

18.03 – spotkanie literackie z Piotrem Szumlewiczem („Niezbędnik ateisty”)

 13.04 – Klub Myśli Politycznej – debata nt. rewitalizacji kaliskiego rynku z udziałem  przedstawicieli 

władz miasta.

Marek Rozpara 
Dyrektor
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