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W dniach 17 – 24 sierpnia na terenie skoczowskiej starówki czyli centrum miasta odbywał
się II Plener Malarski „Skoczów jak malowany”. W tygodniowych warsztatach udział wzięło 9
artystów malarzy z terenu całego kraju.
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Pogoda w tych dniach sprzyjała do prac w terenie i na żywo odbierania faktycznego widoku na malowane miejsce.
Każdy z twórców wykonał po dwa obrazy przedstawiające skoczowskie centrum miasta.
W czwartek (05.09.) w siedzibie skoczowskiego „ARTadresu” zlokalizowanego przy ul. Rynek 18 w Skoczowie odbył się
wernisaż prac stworzonych podczas II Pleneru malarskiego „Skoczów jak malowany” organizowanego przez
skoczowskie Miejskie Centrum Kultury „Integrator”. Prac na wystawie jest 18 i wśród nich są dwie prace wykonane
suchymi pastelami, dwie przygotowane farbami akrylowymi oraz pozostałych czternaście wykonanych farbami
olejnymi.
Obrazy, które zostały stworzone na skoczowskiej starówce przedstawiają ciekawe widoki na które zazwyczaj
przechodząc tymi trasami mogą nie zwrócić uwagi. Jest widok na kościół św. Ap. Piotra i Pawła z ul. Wałowej, jest
widok na dachy również przy ul. Wałowej, kilka ujęć ul. Kościelnej z ciekawym przedstawieniem skoczowskiej starówki

wieczorem, kamienice na skoczowskim rynku, ul. Poprzeczna, widoki na panoramę Beskidów, Kościół Ewangelicki
oraz obraz przedstawiający skoczowski zameczek –obiekt już nie istnieje toteż powstał z udostępnionego zdjęcia.
Udział w skoczowskim plenerze wzięli: Anna Dadak, Łukasz Jankowicz, Zbigniew Jurczak, Ewa Kanik, Bernadeta Nowak,
Mirosław Ogiński, Teresa Pawłowska, Ilona Primus-Ziarnowska, Elżbieta Zrobek.
Zarówno artyści tworzący swoje dzieła podczas spędzonych w Skoczowie dni jak również organizatorzy uważają czas
spędzony na tej twórczości za bardzo udany i jak zapewniają z chęcią odwiedzą znowu nasze malownicze i ciekawe
okolice.
Wszystkich zainteresowanych końcowym efektem dzieł artystów zapraszamy do siedziby skoczowskiego
„ARTadresu” w centrum miasta przy ul. Rynek 18 w godzinach 7:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. Do
odwiedzenia wystawy zapraszamy również osoby ze środowiska niewidomych gdyż pracownicy mają świetnie
przygotowaną audiodeskrypcję do wszystkich obrazów.
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