„LEKCJA RYSUNKU U MISTRZA”
28 maja 2016r. w godz. 11.00 -14.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Skierdach miało miejsce spotkanie z rysownikiem Edwardem Lutczynem.

Trochę starsi mieszkańcy wiedzą, że jest to polski artysta
plastyk o charakterystycznej kresce. Znany z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji
oraz plakatów, skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do dorosłych. Zajmuje się on
także, m.in. projektowaniem plakatów, pocztówek, okładek płyt. Zilustrował przeszło 130
książek, jego prace były wystawiane wielokrotnie w Polsce i za granicami kraju.
W Skierdach pojawił się na zaproszenie stowarzyszenia RC Warszawa Józefów i
spotkał się z uczestnikami zajęć pozaszkolnych, ich rodzinami, a także licznie przybyłymi
gośćmi. Artysta pocił się i troił, aby pokazać publiczności wielorakie aspekty sztuki
rysowania. I to mu się znakomicie udało: z kółka wychodził słoń albo żyrafa, albo wąż.
Nawet z papierowych talerzyków stworzył, wraz z uczestnikami spotkania, małą galerię
EMOTIKONÓW, czyli popularnych w Internecie buziek, które wyrażają nastroje
użytkowników

W trakcie spotkania pan Lutczyn ogłosił wynik konkursu na symbol naszych wsi,
który, w różnych wersjach, zamierzamy rozmieścić w różnych charakterystycznych
miejscach, pierwszy przy GCKiS, drugi może przy kościele, następne przy sklepach, na
rozstajach dróg, itp. Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac (zdjęcia poniżej). Wygrała
zbiorowa praca rodziny Państwa Świętlickich z Rajszewa, czyli ŻOŁĄDŹ.
Jurorami byli: p. Robert Żbikowski – artysta malarz z Rajszewa, p. Jarosław
Wojdach – architekt i p. Edward Lutczyn. Nagrodę, czyli tablet ufundował p. Jarosław
Wojdach, który jest członkiem stowarzyszenia RC Warszawa Józefów.

Na koniec spotkania każdy uczestnik ”otrzymał” miejsce (kwadracik) na płótnie o
wymiarach 100x120cm i wykonał, farbami akrylowymi, swój obrazek. Takie kwadraciki
zapełnili też zaproszeni artyści. Powstały obraz będzie zdobił honorową ścianę Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, tworząc tym samym początek naszej galerii „Pod
oknem”. Na koniec warto nadmienić, że na nasze zaproszenie przybyło ok. 100 osób.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne, już wkrótce.
(oprac. Dorota Tondera)

