Wernisaż „A propos Strzemiński”
W piątek 8 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbył się wernisaż wystawy prac
prof. Andrzeja Mariana Bartczaka związanego m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Projekt jest
zatytułowany „A propos Strzemiński” i tworzy formę porcelanowej biblioteki. W otwarciu wystawy,
którą możemy podziwiać do końca sierpnia tego roku, udział wziął profesor Andrzej Bartczak,
burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, dyrektor Biblioteki Ewa Oleksiak, bliscy profesora, ludzie
związani ze środowiskiem sztuki i mieszkańcy Koluszek. Na początku wystawy głos zabrał jej
kurator, Andrzej Fydrych, wykładowca na ASP w Łodzi. Każdy uczestnik wernisażu otrzymał folder
prezentujący wystawiane dzieła profesora, który wykonał Piotr Nowacki. Zdjęcia prac wykonali
Przemysław Wegwert i Andrzej Fydrych.
Profesor Bartczak urodził się w 1945 roku w Kutnie, był najpierw studentem a następnie asystentem
profesora Stanisława Fijałkowskiego, ucznia Władysława Strzemińskiego w łódzkiej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych. W swoim dorobku artystycznym ma ponad 200 indywidualnych wystaw, pokazów
i prezentacji, zarówno w Polsce, jak i w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wystawa „A propos
Strzemiński” w Koluszkach wpisuje się w projekt promocji naszego miasta, z którym przedwojenne
losy związał Strzemiński, światowej sławy artysta rzeźbiarz, twórca kierunku w sztuce
awangardowej, zwanej Unizmem. Przypomnijmy, mąż Katarzyny Kobro, równie znanej artystki,
mieszkał w Koluszkach wraz z nią na przełomie 2 i 3 dekady XX wieku. Wiele pomysłów, które
zrealizował jako wykładowca na ASP (wówczas Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi), zrodziło
się podczas jego 4- letniego pobytu w Koluszkach. W archiwach Liceum Ogólnokształcącego do dziś
zachowały się podpisy a także stenogramy z posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem
Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, której to szkoły oboje byli nauczycielami. Dlaczego wspomniana
wcześniej wystawa akurat w Koluszkach i w naszej miejskiej czytelni? Akademię Sztuk Pięknych w
Łodzi i Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach łączy osoba Władysława Strzemińskiego, który
jest Patronem obu placówek. Niebawem, w ramach kulturalnej promocji naszego miasta, przed
gmachem Biblioteki Miejskiej stanie „Ławeczka Strzemińskiego”.

