INTEGRACYJNY
MIĘDZYNARODOWY
PLENER MALARSKI
im. ks. Marcina Dubiela

V

Cieślin 2016

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego

„V integracyjny plener malarski im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2016” jest kontynuacją corocznego pleneru poświęconego pamięci
nieżyjącego już artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin. Plener malarski jest częścią realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „KLUCZ” z Kolbarku projektu „Plener otwartych uczuć”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Wiesław Pietras, prezes
Stowarzyszenia „KLUCZ”.
Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną 55 osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i proszowickiego, poprzez udział w warsztatach artystyczno-malarskich.
W dniach od 16.08.2016 r. do 20.08.2016 r. 10 osób niepełnosprawnych pod kierunkiem 13 profesjonalnych artystów malarzy poznawało podstawy różnorodnych technik malarsko-plastycznych rozwijając bądź utrwalając swoje zdolności artystyczne. Zajęcia plenerowe stały się tematem przewodnim filmu utrwalającego dokonania artystyczne oraz popularyzującego terapię i aktywizację przez
sztukę osób niepełnosprawnych.
W kolejnych miesiącach od sierpnia do listopada przeprowadzone zostaną w trzech wyżej wspomnianych powiatach warsztaty edukacyjno-artystyczne, w trakcie których grupa 45 osób niepełnosprawnych pozna sposoby i techniki w zakresie malarstwa olejnego,
rysunku oraz malowania ceramiki. Przeprowadzone także zostaną warsztaty obejmujące umiejętność wypowiadania się do kamery.
Podsumowaniem projektu będzie: finał, wernisaż i wystawa prac malarskich uczestników pleneru z udziałem rodzin osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości.
Współorganizatorem oraz komisarzem pleneru i wystaw poplenerowych już po raz czwarty jest Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie
artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego uczestnicy pleneru mają zapewnione noclegi w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu.
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ARTYSTA PIĘKNA I BOŻEJ PRAWDY
Ksiądz Marcin Dubiel ur. 30 X 1900 r. w miejscowości Wójcza woj. Kieleckie. Pochodził z rodziny wielodzietnej, w której
ważne były tradycje rodzinne, jak również poczucie dużego patriotyzmu i umiłowania do ojczyzny. Po ukończeniu szkoły powszechnej
dalszą naukę kontynuował w Gimnazjum w Kielcach, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego również w Kielcach.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1928 r. z rąk bpa Kieleckiego Augustyna Łosińskiego. W latach trzydziestych był wikariuszem
w parafii św. Andrzeja w Olkuszu. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję proboszcza w Porębie Dzierżnej. Cały okres wojenny
był dla niego bardzo trudnym i bolesnym. Ryzykując życiem pomagał walczącym partyzantom, ukrywającym się Żydom, harcerzom
Szarych Szeregów oraz wypełniał posługę kapłańską. W latach 1959 – 1977 pełnił funkcję proboszcza w Cieślinie. Od roku 1978 do
chwili śmierci był rezydentem. Zmarł 11 maja 1986 roku w Cieślinie gdzie został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.
Ksiądz Marcin Dubiel był artystą samoukiem. Od młodzieńczych lat rozwijało się w nim zamiłowanie do Boga jak również do malarstwa
i rzeźby. Rzeźby jego znajdują się w Porębie Dzierżnej i w Cieślinie. Od roku 1959 pełnił funkcję proboszcza w Cieślinie gdzie namalował większość swoich obrazów, część obrazów pozostawionych jest w tamtejszym kościele.
Krajobraz, który go otaczał był inspiracją do namalowania pięknych pejzaży wywołujących uczucie ciepła i spokoju. Było to
widoczne w pejzażach z cyklu „Obrzędy religijne ludu polskiego” i w obrazach ukazujących uroki krajobrazu i przyrody z cyklu „Radości
życia codziennego”. W cyklach tych dostrzec można było różnokolorowy radosny obraz świata kierowany przez śmiało kładzione
plamy jasnych barw pełnych słońca i życia. To samo ciepło emanowało z licznych portretów okolicznych dzieci, w których ks. Marcin
Dubiel chciał utrwalić dziecięce dobro. Bardzo wymowną pracą jest autoportret namalowany przed II wojną światową zatytułowany
„Melodia jednej struny”, obok postaci młodego kapłana na skrzypcach o jednej strunie gra ludzki szkielet. Scena ta przedstawia taniec
życia ze śmiercią. Najbardziej przejmującym cyklem był cykl 23 obrazów „Z lat wojny”. Przedstawiały one walkę i martyrologię Polaków w czasie II wojny światowej. Były one wystawione w bloku 8 Oświęcimskiego Muzeum z okazji 41 rocznicy przybycia z Tarnowa
pierwszego transportu więźniów Polaków. Dwa obrazy z tej wystawy pozostawiono w muzeum.
Obrazy z cyklu ”Z lat wojny” zasługują na uwagę ze względu na unikalność, autentyzm i dokumentalny charakter, ksiądz
Marcin Dubiel przywraca w tych obrazach bolesne doświadczenie tamtych dni, pacyfikację w Porębie Dzierżnej, rozstrzelanie ludności
żydowskiej w Wolbromiu, postać rannego partyzanta ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Ks. Marcin Dubiel promieniował prostotą i
skromnością, nigdy nie przejawiał profesjonalnych aspiracji. Miał własną technikę malarską, odznaczającą się umiejętnym operowaniem
światła i kolorystyką. Dzisiaj możemy wnioskować, iż na obrazach odczuwa się słabszy wzrok artysty, mniej wyraziste kontury wywołują
atmosferę niedopowiedzenia, jakby były niedokończone.
„Wiara, Nadzieja, Miłość” – takim hasłem możemy określić całą twórczość i życie księdza Marcina Dubiela.
															
						
mgr Dariusz Walnik

Beata Będkowska
Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2000 r. w pracowni Prof. Romana Banaszewskiego. 1998 r. - stypendium w Ecole de Beaux Artes w Tuluzie
1999-2000 r. stypendium w Escuela Superior de Diseño Grafico „Elisava” w Barcelonie.
20 wystaw indywidualnych: Miejska Galeria Sztuki „MM” Chorzów, Galeria Ateneum Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej „Pałac Zielińskiego” Kielce, Galeria Dworzec Zachodni, Klub
ODNOWA Toruń, Galeria Brama Gryfice, Pałac Sztuki Kraków, Blaue Fabrik Drezno, Mała
Galeria Nowy Sącz, Galeria Schody Warszawa, Galeria Unikat Chorzów, Miejska Galeria
Sztuki „MM” Chorzów, Miejska Galeria Sztuki Zawiercie. 18 wystaw zbiorowych w Polsce,
Nieczech i we Włoszech.

„Pejzaż”

Ewa Bogucka-Pudlis
Urodziła się 2 kwietnia 1960 r. w Pułtusku. Ukończyła Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie.
Jest absolwentką PWSSP, obecnie ASP w Gdańsku. Dyplom malarstwa uzyskała w pracowni
K. Śramkiewicza w marcu 1986 r. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w 1987 r. Po studiach uprawia malarstwo sztalugowe i ilustrację. Współpracując z wydawnictwami gdańskimi
i warszawskimi tworzy ilustracje do bajek, lektur szkolnych, literatury młodziezowej, klasyki,
romansów, fantasy. Zilustrowała wile popularnych pozycji, m.in. W pustyni i w puszczy, Faraona, Zew krwi, Biały kieł, Lassie wróć, O psie, który jeździł koleją, Czerwonego kapturka,
Kopciuszka, Złota rybkę, Śpiącą królewnę, Fokę. Prace malarskie i rysunki prezentowała na
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej obrazy i ilustracje znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie. Od 2008 roku uczestniczyła w międzynarodowych plenerach
malarskich w kraju i za granicą.

„Weneckie popiersie”

Miroslav Capovčák
Narodený 23,12,1963 v Snine. 1978 -1982 SŠUP Košice/ lyceum plastyčne v Košiciach/ odbor propagačná grafika. 1982 - 1987 PdF UPJŠ Prešov odbor Výtvarná výchova / maľba,
grafika/. V súčastnosti pracuje a učiteľ svojej privatnej škole v Michalovciach. Účasť na medzinárodných plenéroch v Rumunsku/ Foieni/ Maďarsku /Nyrbogát, Tiborszalasz, Pocspétri/
Poľsku /Sanok,Smolen/, Slovensko / Veľký Kamenec, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany,
Bardejov, Humenné, Snina, Košice, Morské Oko/ no a tak isto organizujem a zúčastňujem
sa na detských workschopoch v Krosne v RCKP / regionalne centrum kultur pogranicza/ a v
Michalovciach, kde sa pravidelne zúčastňujem ako lektor a naučiteľ.

„Wróżka”

Joanna Gałecka
Pochodzi z Podlasia. Ukończyła ASP w Krakowie (Grafika i Malarstwo).Była stypendystką
Fundacji im. T. Kulisiewicza i Fundacji im. Jana Pawła II w Rzymie. Otrzymała kilka nagród
za swoje prace m.in. kilkakrotnie Grand Prix i wyróżnienia w konkursach „Najlepsza Grafika
miesiąca” i „Mały Format” oraz Nagrodę Fundowaną Firmy „Bilans” na „Salonie 100-lecia
ZPAP.
Miała ponad 30 wystaw indywidualnych, m.in.: w Warszwie , Białymstoku, Aszchabadzie, Kijowie, Grodnie , Sandomierzu,Krakowie i innych.
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach, projektach w kraju i za granicą. Prowadziła warsztaty artystyczne w Aszchabadzie , gdzie stworzyła „Bumasznij Teatr” („Papierowy Teatr”) i spektakl plastyczno- muzyczny. Na zajęciach w Kiszyniowie powstało dziewięć
barwnych murali.

„Dynie na smoleniu”

Barbara Hubert
Barbara Hubert urodzona w 1974 w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydział Malarstwa; pierwsze trzy lata w pracowni Profesora Stanisława Rodzińskiego, a następnie w pracowni Profesora Leszka Misiaka, gdzie w 1999 uzyskała dyplom. Aktualnie mieszka, pracuje twórczo oraz jako pedagog w rodzinnym Rzeszowie. 24 wystawy
indywidualne w Polsce, Nowym Jorku, Filadelfii i Waszyngtonie. Liczne wystawy zbiorowe
w kraju i za granicą.

„Pejzaż z c”

Samvel Paremuzyan
Urodził się 22 stycznia 1949 roku w Gumri, w Armenii. Swoją edukację rozpoczął równolegle
w szkole rosyjskiej i w szkole malarstwa artystycznego. W 1966 roku ukończył obie szkoły
i rozpoczął naukę w Instytucie Pedagogicznym na fakultecie Estetyki. W 1969 roku opuścił Instytut po trzecim roku, aby rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Erewaniu, którą
ukończył w 1974 roku.
Swoje prace wystawia od 1964 roku, między innymi w Indiach, Kanadzie, Francji, Rosji, Gruzji i w ojczystej Armenii. Za swoją twórczość był nagradzany między innymi złotym, srebrnym i brązowym medalem. Niestety podczas wielkiego trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku w pracowni zginął cały dorobek jego twórczości obrazy dyplomy
i nagrody. Zachował się jedynie dyplom z Akademii i zaświadczenie z nagrody otrzymanej
w 1985 roku, medal brązowy i złoty z 1990 roku w Moskwie. Od 2007 roku mieszka
w Polsce. W tych latach miał kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, brał udział w kilku
plenerach, od 2014 roku jest członekiem ZPAP okręg Warszawski.

„Kompozycja z klepsydrą”

Artur Przebindowski
Urodzony w 1967 roku w Chrzanowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Romana
Banaszewskiego w 1993 roku.
Jest laureatem Grand Prix w konkursie malarskim „Prysznic – narodziny przyjemności” w Bad Zwischenahn w Niemczech w 1998
roku, zdobywcą Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie w 2010 roku, oraz wyróżnienia na 40. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2011.
Od 1995 regularnie prezentuje swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Cechą charakterystyczną tego malarstwa jest
przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie
interesujące fragmenty przestrzeni miejskiej, stają się dla artysty pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków
plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. Ważną funkcją tego malarstwa jest
również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie jak kolor i światło.
Jest autorem dwudziestu wystaw indywidualnych. W latach 1998–2004 artysta uczestniczył w licznych plenerach malarskich w
Polsce, m.in. w Niemczech, Włoszech i Grecji. Brał udział w targach sztuki - The Bloxham Galleries podczas The Affordable Art
Fair w Londynie (2004), Warszawie (2009) i HanseArt w Bremie (2011), a także w aukcjach polskiej sztuki współczesnej, m.in. w
Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku (2004, 2006) i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
Jest uczestnikiem licznych konkursów i festiwali malarstwa: Bielskiej Jesieni, Galeria Bielska BWA (1995, 1997, 2011), Triennale
Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń (1997, 2007), Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
(1996, 2006, 2008, 2010).
Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in.: w Starej Kordegardzie w Warszawie (1996), wystawie Fundacji Polska-Japonia im.
Miyauchi, Tokio (1996), 10 Malarzy z Polski w Centrum Kulturalnym w Atenach (2000), wystawie Into Europe, New Art for the
New Reality w Bloxham Gallery w Londynie (2004).

„Ściana No.10”, z serii Ściany. 2016, akryl, płótno 39,6x59,7 cm

Mariusz Połeć
Urodzony w Krakowie, uczęszczał do PLSP w Krakowie, w 1988 roku ukończył Studium
Reklamy w Katowicach. Inicjator i współzałożyciel Olkuskiej Galerii OKNO i Grupy 9-sił
w Kluczach. Organizator kilkunastu plenerów malarskich, fotograficznych i wystaw w kraju
i za granicą. Zrealizował wiele happeningów video instalacji, performance nastawione na „Zapładnianie Sztuką”. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich w Nowym Sączu i Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie, Nagrodzony Olkuską Nagrodą Artystyczną
w 2012 r.
W swoim dorobku ma kilka nagród i wyróżnień, II nagroda na „Obraz Małopolski”
2000 r. Kraków, I nagroda w konkursie „Dzieła Mistrzów” w kategorii kopia 2001 r. Kraków,
I nagroda na kartkę pocztową „Obraz Małopolski” 2002 r. Kraków. Przekazał prace na wiele
aukcji organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje charytatywne w Olkuszu i Krakowie.
Wystawiał prace na 22 wystawach indywidualnych i 66 zbiorowych w kraju i za granicą:
Niemcy, Włochy, Dania, Słowacja, Czechy oraz Słowenia.
Prace w zbiorach prywatnych i instytucjach na Węgrzech, Niemczech, USA, Polsce oraz Słowacji.

„Zielony dom”

Ján Šoltés
Narodil sa v Bardejove, v roku 1982 ukončil štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach odbor propagačná grafika. Je absolventom Fakulty humanitných a prírodnych
vied Prešovskej univerzity v Prešove odbor výtvarná výchova. Hlavným atribútom jeho tvorby
je rados, hravos, prežitá poetika. Z jeho obrazov vyžaruje veselos, potešenie. Venuje sa maľbe
a grafike. Žije a tvorí v Bardejove.

”Deszcz meteorytów”

Sylwester Stabryła
Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej 2002r. Dyplom z malarstwa - prof. Andrzej
Gieraga, aneks z grafiki - prof. Krzysztof Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem.
Autor prac formujących się w obszerniejsze cykle: „Duzi Chłopcy”, „Stopklatki”, „Dom dla
kuracjuszek”, „Przed Burzą”. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju
i za granicą, zdobywca nagród i wyróżnień między innymi Grand Prix „Materia Medicinalis,
Materia Artificialis”, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt . Mieszka i
pracuje w Sanoku.

„Bezstronność”, olej na płótnie, 180x120cm

Renata Szyszlak
Urodzona w 1974 r. w Przemyślu. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na
kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. zw. Tadeusza Wiktora w 2001 roku.
Obecnie zatrudniona jako prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Rysunku na Wydziale Sztuki. W dorobku artystycznym 27 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Laureatka kilku nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, min. Grand Prix Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzynarodowego Triennale Malarstwa regionu Karpat
„Srebrny Czworokąt 2012”.

„Meteor”

Bogdan Warowny
Urodzony 3 kwietnia 1957 r. w Warszawie. W latach 1972-1977 ukończył Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Studiował na Warszawskiej ASP
w latach 1977-1982. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina w 1982 r. i aneks grafiki w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. w latach 1989-1995 współpracował z domem
aukcyjnym „Gulf Shore Aucion Company” na Florydzie (USA). W 2010 roku wykonał obraz
Pana Jezusa do ołtarza zaprojektowanego przez Tylmana z Gameren w Kościele Świętego
Krzyża w Warszawie, a w roku 2011 wykonał do tego samego ołtarza obraz Świętej Genowefy patronki Paryża. Obrazy Artysty można również podziwiać w prywatnych kolekcjach
na całym świecie między innymi we Francji, Australii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, USA,
Japoni, Szwecji, Argentynie, Maroko.

„Dąb”
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