”Galeria Szans”
W piątek 27.08.2010 o godz. 19:00 w Piastowie odbyło się oficjalne otwarcie ”Galerii Szans”
fundacji ”Karkonosze - Muzyka Serc” z przewodniczącym Andrzejem Gniewkiem. Otwarciu
towarzyszył wernisaż prac malarskich dwóch młodych artystek: Katarzyny Gorczycy z Jeleniej Góry i
Katarzyny Suchty ze Szklarskiej Poręby.

”Katarynki vol. II” to zestawienie dwóch odmiennych spojrzeo na sferę malarstwa. Obydwie malarki
w swoich pracach uzewnętrzniły indywidualny obraz tego co na co dzieo schowane jest i kreowane w
głębi duszy, nie zabrakło również malowniczych Karkonoskich pejzaży, które oglądamy podczas
górskich wędrówek. Oprawą wernisażu była muzyka na żywo duetu ”JAK Amadeusz” (Andrzej
Gniewek /skrzypce/ i Urszula Gniewek /skrzypce/ ), która idealnie połączyła doznania wzrokowe
zaproszonych gości z doznaniami dźwiękowymi. Atmosferę podgrzała jedna z artystek: Katarzyna
Gorczyca zakooczyła spotkanie pokazem Fireshow /solowy taniec z żywym ogniem/ i tak oto w
gorącej atmosferze zakooczył się wieczór pełen wrażeo.

W sobotę 28.08.2010 mogliśmy oglądad pokaz taoca brzucha w wykonaniu Jadwigi
Sobieszczuk, przy którym wielu z gości oczyma wyobraźni mogło przenieśd się w orientalne zakątki
globu. Wystąpiła również Klara Rudzka prezentując nam piosenki Michaela Jacksona.

W niedzielę 29.08.2010 z przyjemnością mogliśmy oglądad wystawę pt. Wykorzystanie
piękna natury w życiu człowieka - połączenia tkaniny z kamieniem, biżuterii autorskiej Anny DamszelCiołek i Krystyny Lemiesz.
Nie zabrakło również ”Szarocioskich niespodzianek” Teresy Lach i Anny Potoczak, oraz ”Mandali”
(motywie artystycznym występującym w sztuce buddyzmu) wykonanej przez Patrycję Krzepkowską,
chwilę później skosztowad można było ”Kwiatowych Dao” przygotowanych przez Danutę Tomalak.
Te niecodzienne przysmaki można przyrządzad na wiele sposobów nie zapominając o tym aby
odpowiednio zestawid ze sobą różnokolorowe kwiaty, które już samym swoim wyglądem i zapachem
sprawiają, że nie można się im oprzed.

”Galeria Szans” to nowo otwarta galeria której głównym założeniem jest promowanie i ukazanie
prac tych wszystkich którym nie udało się zaprezentowad w prestiżowych galeriach, tracąc przy tym
szanse na pokazanie swojego dorobku artystycznego.
Aby się wystawid nie wymagana jest ukooczona szkoła o profilu artystycznym, wystarczy aby autor
zaciekawił nas swoją osobą i chciał pokazad swoją twórczośd. Galeria to również jeden z projektów
grupy ludzi którzy spotkali się kilka miesięcy temu aby wspólnie budowad i prowokowad do tworzenia
ciekawych zdarzeo dla ludzi którzy takowych szukają.
Członkowie Fundacji ”Karkonosze-Muzyka Serc”

Urszula Gniewek, Andrzej Gniewek, Krystyna Lemiesz, Szymon Gorczyca, Anna Damszel-Ciołek, Katarzyna Gorczyca, Katarzyna Suchta, Anna
Potoczak, Marek Wojtczuk, Danuta Tomalak, Patrycja Krzepkowska , Teresa Lach, Ewa Nobilec, Stanisława Rudzik, Małgorzata Wojtczuk,
Aleksandra Rudzka

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków
mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent ”Demokracja i Społeczeostwo Obywatelskie”
Szymon Gorczyca

