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Nowa wystawa w Galerii ••U NAS"

Tutaj jest jej drugi dom
W tym roku Galeria "U NAS" w Puszczy Mariańskiej obchodzi szóstą rocznicę
funkcjonowania.
Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 11 września 2011 roku, podczas
Gminnych Dożynek. Stowarzyszenfe artystyczne skupia i współpracuje
z lokalnymi
twórcami i pasjonatami malarstwa, rzeźby, fotografii, biżuterii i rękodzieła. Podczas
tegorocznych dożynek została otwarta i zaprezentowana
wystawa Magdaleny Kośla.
"U NAS" - 'fi naszym regionie i kojarzy się z
kuźniąniezwykłych talentów, które na przestrzeni minionych lat prezentowały w Puszczy Mariańskiej swoją twórczość. W minionych sześciu latach na wystawach zaprezentowano wiele prac lokalnych twórców, ale też i organizowano wystawy "gościnne". "U NAS" odbywały
się spotkania związane z historią tych ziem, pokazywano twórczość regionalną, ale też i wieczory poetyckie jak i warsztaty twórcze dla młodzieży szkolnej. Jest to szczególne miejsce, gdzie
zawsze tętni życie artystyczne.
W niedzielę 3 września w Puszczy Mariańskiej, została otwarta kolejna wystawa. Przewodząca Galerii "U NAS", Mirosława Łada
przedstawiła Magdalenę Kośla. Osobę skromną,
utalentowaną i od trzech lat pochłoniętą swoją
pasją malarską. Pani Magdalena mieszka w Lublinie, ale urodziła się w Puszczy Mariańskiej,
tutaj spędziła dzieciństwo i młodzieńcze lata.
Jest absolwentką LO w Puszczy Mariańskiej,
a miejscowość Budy Zaklasztome jest wciąż
dla niej drugim domem. - Tutaj zawsze wracam
z wielkim sentymentem. Pochodzę z rodziny
Salamon, a na miejscowym cmentarzu są groby
moich najbliższych. Kiedy wyszłam za mąż,
przed ok. 40-laty przeprowadziłam się do Lublina. Jednak często wracałam w rodzinne strony. To miejsce przyciąga i wielka jest za nim
tęsknota ... Utrzymuję kontakty z koleżankami z
naszego liceum, a 16 września mamy zjazd absolwentów. Będzie to wspaniała impreza ... Terazjuż mam więcej czasu i od trzech lat jestem
pochłonięta pasją malarstwa. Największąprzyjemność sprawia mi malowanie portretów, ale
też powstają prace przedstawiające
kwiaty,
szczególnie róże, ale tworzę też pejzaże i inne
obrazy. Maluję i uczę się malarstwa, z uwagą

słuchając ipodglądając, jak to robią mistrżowie ... - powiedziała pani Magdalena.
Podczas wystawy zostały zaprezentowane obrazy Małgorzaty Kośla i były to ciekawe
wykonania obrazów przedstawiających: portrety, kwiaty i inne prace. W tej artystycznejj
twórczości widać szczególny pietyzmem i włożoną w te prace duszę twórczą.
Elżbieta Kwiatkowska, przyjaciółka pani
Magdaleny powiedziała, że Magda w szkole
zawsze ładnie rysowała i malowała. Robiła to
dla siebie. Teraz - po ponad 40. latach odkryła
w sobie piękno artystyczne drzemiące w niej
tak długo. Jej obrazy są niezwykłe i pokazują
ludziom tę piękniejszą stronę życie.
W Galerii U NAS, przykładów odkrywania
swojego talentu podczas ,jesieni życia" jest wiele.
Mirosława Łada zawsze podkreśla, że wielopo• koleniowość artystyczna w Galerii "U NAS"
jest pięknym sensem jej funkcjonowanie.
T.
Grupa" U NAS" ma swoją siedzibę
starej
szkole w Puszczy Mariańskiej przy ul. Stanisława Papczyńskiego 2. Można ją zwiedzać we
wtorki i czwartki w godz.: 16.00 - 20.00.
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