Kultura

Utworzono: poniedziałek, 27, lutego 2017 13:22

1 / 2
Phoca PDF

Kultura

Utworzono: poniedziałek, 27, lutego 2017 13:22

Pomimo natłoku zajęć szkolnych systematycznie uczęszcza na lekcje rysunku i malarstwa do
młodzieżowej pracowni plastycznej, prowadzonej przez Katarzynę Smeję- Skulimowską. Cel?
Dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. W najbliższą środę, 1 marca, o godz. 19, w Filii nr 7
Biblioteki Elbląskiej przy ul. Hetmańskiej odbędzie się wernisaż wystawy prac plastycznych
Natalii Borkowskiej.
Natalia Borkowska jest uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.
W tym roku oprócz matury czeka ją egzamin na studia na Akademii Sztuk Pięknych, do którego
skrupulatnie się przygotowuje.
- Sztuką interesuję się od dziecka, lecz nigdy wcześniej nie myślałam o tym tak poważnie, jak
teraz. Powiedziałam sobie "to jest coś, co chcę robić i zrobię wszystko żeby tak było" opowiadał młoda artystka. - Jestem zdecydowana i zdeterminowana. Przede mną jeszcze dużo
pracy, ale jestem dobrej myśli. A czemu grafika? W tym się najlepiej czuję, można tworzyć w
swoim stylu, dać ponieść się wyobraźni i kreować przez to samego siebie. Nic nie jest
narzucone. Cały czas się uczę, widzę swoje postępy i to mnie jeszcze bardziej nakręca. Bywają
chwile załamania, że nie wychodzi mi nic, ale dzięki wsparciu najbliższych szybko się
podnoszę.
Prezentowane prace rysunkowe i malarskie to rezultat jej nauki, a duża ich część wejdzie w
skład teczki, jaką każdy kandydat na studia plastyczne musi przedstawić przed egzaminem
praktycznym.
Natalia Borkowska ma już na swoim koncie sukcesy plastyczne. W ubiegłym roku została
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Niech żyje Rock n Roll”, a jej kolejna praca
otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Anioły są Takie", w którym
wzięło udział 815 uczestników ze 163 placówek z całej Polski.
Kilka prac Natalii Borkowskiej można było obejrzeć w styczniu tego roku na wystawie zbiorowej
“Martwa natura” zorganizowanej w Galerii na Wyspie. Prezentacja prac młodych plastyków z
pracowni prowadzonej przez Katarzynę Smeję-Skulimowską nosiła tytuł “Wrażliwi na piękno
rzeczywistości”.
Wystawa Natalii w bibliotece daje możliwość obejrzenia prac będących przepustką na studia.
Studium rysunku i malarstwa nad martwą naturą, postacią, projekty graficzne to podstawowe i
najistotniejsze tematy zawierające problematykę bryły, przestrzeni, plamy walorowej, anatomii
ludzkiego ciała postrzeganego jako zbiór form osadzonych w relacji.
Prace Natalii pokazują jej wrażliwość na wszystkie te ważne elementy zdobytej wiedzy, są
również dowodem na jej niewątpliwy talent. Ta młoda osoba intensywnie się rozwija i ciężko
pracuje. W jej pracach można dostrzec nie tylko coraz lepszy warsztat, ale również
indywidualne, charakterystyczne podejście do sztuki rysunku i malarstwa. To ciekawa
prezentacja warta obejrzenia."
Życzymy miłego tygodnia!
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