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Kalendarz imprez

W Galerii Giotto - Akwarele ojca, portrety córki

Domy kultury

Henryka Walczyńskiego i Ewę Winczewską łączy coś więcej niż tylko miłość do
malarstwa. Ojciec bowiem to znany i znakomity akwarelista i malarz,
współpracujący nawet z Mehofferem przy wykonywaniu polichromii w kościele w
Turku. Córka - znakomita portrecistka, uważnie i z artyzmem używająca farb
olejnych, oddająca tak naturalne ciepło bijące z twarzy portretowanych osób. I choć
oboje spędzili ze sobą wiele lat, to 17 maja, w Galerii Pięknego Przedmiotu Miry i
Giotto Dimitrow "Giotto" spotkali się raz jeszcze. Na ścianach przegościnnego
wnętrza zawisły, niemal obok siebie, nadal cudownej urody, niezwykłej barwy i
kolorystyki, wręcz zachwycające akwarele nieżyjącego już niestety Henryka
Walczyńskiego oraz portrety wykonane ręką Jego córki - Ewy Winczewskiej.
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Ewa Winczewska pierwszy raz na taką skalę pokazała swoje prace, znane do tej
pory przede wszystkim najbliższym i znajomym. Okazało się, że jej spojrzenie na
twarze ludzi, ich wnętrze, odbija się w obrazach jak w lustrze. Niemal nieuchwytny
grymas, jakiś zatrzymany gest… To wszystko sprawia, że patrzą na nas z ram
prawdziwi ludzie.
W tym miejscu należą się olbrzymie podziękowania Mirze i Giotto Dimitrow za
zrealizowanie znakomitego pomysłu, który uświetnił tegoroczne "Dni Konina".
Wystawa "Ojciec i córka" czynna w ich galerii do końca czerwca to jeszcze jeden, z
bardzo wielu dowodów na to, że Konin i jego mieszkańcy to bardzo wrażliwi ludzie,
obdarzeni nieprzeciętnymi zdolnościami. A co najważniejsze - potrafiący dawać
swoją twórczością autentyczną radość z obcowania ze sztuką.
Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz
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