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W 2020 r. mija 25 lat od zorganizowanej, wtedy jeszcze w Wadowickim Domu
Kultury, pierwszej w historii miasta dużej, grupowej wystawy malarstwa, rysunku
i rzeźby noszącej nazwę Wadowickie Środowisko Plastyczne. Inicjatorką i pomysłodawczynią wystawy była Anna Zając, emerytowana już wieloletnia animatorka
kultury. Wówczas to, przy wykorzystaniu bardzo skromnych możliwości lokalowych
i technicznych, udało się zainteresować projektem 22 twórców z Wadowic i najbliższej okolicy, którzy z zaangażowaniem włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Ekspozycję zorganizowano w sali kameralnej Wadowickiego Domu Kultury. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem publiczności i zebrała bardzo pozytywne
opinie wśród twórców i zwiedzających, co utwierdziło organizatorów w przekonaniu,
że należy organizować także kolejne jej edycje. I tak po pięciu latach, w roku 2000,
po raz drugi, również w sali kameralnej domu kultury, można było podziwiać prace
wtedy już ponad 50 plastyków i rzeźbiarzy. Było to znaczące wydarzenie na ówczesnej
kulturalnej mapie miasta. Rosnące wciąż zainteresowanie dokonaniami wadowickich
twórców i 10-letnia już tradycja sprawiły, że po połączeniu Zbiorów Historycznych
z Wadowickim Domem Kultury i utworzeniu Wadowickiego Centrum Kultury
idea artystycznych spotkań lokalnego środowiska była kontynuowana i w 2005 r.
w Muzeum Miejskim przy ul. Kościelnej 4 zorganizowano trzecią z kolei wystawę
Środowiska. Rok 2010 to już całkowicie nowa formuła. Ekspozycję przeniesiono
z powrotem do budynku przy ul. Teatralnej 1 i zmieniono nazwę projektu ze względu
na poszerzenie prezentacji o grafikę komputerową oraz fotografię. Od tego czasu jest
to już wystawa Wadowickiego Środowiska Artystycznego. W zaaranżowanej na ten
cel przestrzeni holu teatralnego zgromadzono prace aż 68 twórców, wśród których
znalazło się 35 debiutantów. W październiku 2015 r. do udziału w kolejnej wystawie
zgłosiło się 52 twórców realizujących się przy użyciu niemal wszystkich środków
artystycznego wyrazu. Wśród prac zgłoszonych do udziału bardzo dużą grupę stanowiły tkaniny artystyczne, gobeliny, hafty i patchworki wykonane w zdecydowanej
większości przez panie zrzeszone w Pracowni Tkaniny Artystycznej WCK. Z tego
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też powodu konieczne było podzielenie wystawy na dwie części i zorganizowanie
prezentacji tkaniny artystycznej i haftu w trakcie odrębnej ekspozycji odbywającej
się w styczniu 2016 r.

Od pierwszej wystawy mija właśnie 25 lat!
Wiosną 2020 r., a więc tuż po pojawieniu się ograniczeń i obostrzeń sanitarnych
związanych z pandemią COVID-19, organizatorzy musieli zmierzyć się z dylematem,
czy uda się zorganizować wystawę jubileuszową. Od początku zakładano, że powinno
to być wydarzenie wyjątkowe. Zamierzano wyróżnić i uhonorować twórców, którzy
począwszy od 1995 r. uczestniczyli we wszystkich kolejnych wystawach. Do tego
zaszczytnego grona weszli: Grzegorz Giermek, Zbigniew Jurczak, Maria Koman, Tadeusz Kurnik, Marek Łasak, Maria Macięga, Ireneusz Młynarczyk i Kazimierz Rauch.
Niestety w tym okresie wielu uznanych wadowickich artystów odeszło. W tym miejscu należy przypomnieć Franciszka Suknarowskiego, Zdzisława Wiśniewskiego czy
Karola Pustelnika – znanych wadowickich artystów starszego pokolenia. Wspomnieć
także trzeba Krystynę Sowińską i Kazimierza Koczura, byłych pracowników domu
kultury, którzy również w minionych latach brali udział w tych wystawach. Jednakże na przestrzeni ćwierćwiecza pojawiło się całe pokolenie nowych, wspaniałych
twórców. W edycji 2020 r. jest aż 21 artystów debiutujących na wystawie. Są w tym
gronie pochodzący z Wadowic młodzi twórcy, których kariera artystyczna wykracza
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już poza granice naszego kraju, co warto w tym miejscu zaznaczyć. Do grona należą
Agnieszka Burzej, Katarzyna Grudniewska, Kamil Kak czy Piotr Kurcman. Na uwagę
zasługuje też fakt, że Agnieszka Burzej, Kamil Kak i Piotr Kurcman swoją artystyczną
przygodę rozpoczęli w murach naszego domu kultury, uczestnicząc w warsztatach
plastycznych pod okiem Krystyny Sowińskiej i Marii Filek, która z kolei już po raz
piąty bierze udział w wystawie.
Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, do współpracy przy organizacji
wystawy został zaproszony profesor krakowskiej ASP dr hab. Tomasz Wójcik, który
kwalifikował prace do wystawy, opracował jej aranżację i sposób prezentacji. Koordynatorem projektu, tak jak trzech wcześniejszych, był Piotr Kowalczyk, który jest
autorem identyfikacji wizualnej i przygotował serwis internetowy ekspozycji.
Wyjątkowość tej jubileuszowej wystawy bynajmniej nie polega wyłącznie na
walorach artystycznych ekspozycji, lecz wynika również z ograniczeń związanych
z rozprzestrzeniającą się pandemią. Planowany był uroczysty wernisaż, który nie
odbył się z powodu właśnie tych ograniczeń, a jego funkcję miał spełnić listopadowy finisaż wystawy, który z tych powodów nie doszedł do skutku. Samo zwiedzenie
ekspozycji udało się tylko nielicznym, zanim ponownie zamknięto placówki kultury
w całym kraju. Ze względu na pandemię wystawa została przedłużona, tak by przez
dwa tygodnie po „odmrożeniu” instytucji kultury była dostępna dla zwiedzających.
Wielu osobom nie udało się niestety poczuć tej niepowtarzalnej atmosfery galerii
sztuki wypełnionej zapachem farb, kolorem i formą. Ponieważ przez większość czasu
wystawa nie była dostępna dla publiczności, skupiono się także na umożliwieniu
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zwiedzenia jej w wirtualny sposób poprzez galerię fotografii i materiał filmowy dostępny na stronie internetowej WCK, a także na utworzeniu podstron prezentujących
sylwetki wszystkich 48 twórców – uczestników wystawy Wadowickie Środowisko
Artystyczne 2020. Tę wirtualną ekspozycję można zobaczyć na stronie wck.wadowice.pl, gdzie umieszczono wszystkie obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby prezentowane
w ramach jubileuszowej wystawy od 9 października 2020 r.
Uczestnicy wystawy Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020:
Po raz szósty:
Grzegorz Giermek
Zbigniew Jurczak
Maria Koman
Tadeusz Kurnik
Marek Łasak
Maria Macięga
Ireneusz Młynarczyk
Kazimierz Rauch
Po raz piąty:
Maria Filek
Nina Ramza
Po raz czwarty:
Agnieszka Burzej
Jerzy Kozak
Janina Kurnik
Tadeusz Maj
Janina Pietruszka
Po raz trzeci:
Jacek Jarosz
Agata Kurnik-Mamcarczyk
Sylwia Prażmowska-Kulig
Kamil Pustułka
Mira Sabatowicz
Miłosz Wszołek

Po raz drugi:
Katarzyna Grudniewska
Krzysztof Kadłubowski
Stanisław Pustułka
Marcin Tasiemski
Agnieszka Zacharska
Michał Żmuda
Po raz pierwszy:
Robert Błasiak
Zbigniew Bury vel Alex Johanson
Urszula Dąbrowa
Piotr Góralczyk
Maciej Hojda
Anna Janik-Lempart
Kamil Kak
Marcin Kolasa
Mateusz Kołodziejczyk
Piotr Kurcman
Zofia Kwarciak
Aneta Lachendro
Izabela Lichwiarska
Wiola Marek
Mieczysław Michniak
Marek Pamuła
Anna Piórkowska
Krzysztof Pływacz
Tomasz Pytel
Małgorzata Wójtowicz-Cichoń
Zbigniew Ziob
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