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Grażyna Petryszak

ARTYSTYCZNE KLIMATY
JUBILEUSZ XX-LECIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
SZTUK PIĘKNYCH W KRYNICY-ZDROJU
ORAZ X-LECIA GALERII „POD KASZTANEM”
Beskid Sądecki o każdej porze roku jest piękny – wiosną niecierpliwy, pełen budzącej
się przyrody. Latem zdumiewający kolorytem dojrzałych traw i polnych kwiatów. Jesienią
zachwycający szeroką paletą barw, spowity babim latem. Zimą zaskakujący – okryty
puchem świeżego śniegu o niespotykanych odcieniach bieli.
I właśnie w jednej z dolin Beskidu Sądeckiego, u podnóża Jaworzyny Krynickiej,
rozsiadła się Krynica – uzdrowisko, do którego od ponad 200 lat przybywają kuracjusze
po zdrowie. Ci, którzy tu raz zawitali – wracają, często zostają na dłużej, uważając, że to
magiczne miejsce wyzwala pokłady wyobraźni, sprzyja pracy twórczej. Sztuka i poezja
lubi pejzaże beskidzkie i Krynicę prawdziwą, w której czas trochę się zatrzymał i to coś
bliżej nieokreślone, ulotne..., to coś, co wyzwala pokłady wyobraźni, sprzyja tworzeniu.
W Krynicy jest też miejsce, niepowtarzalne, niezwykłe, stworzone przez klimat i specyficzną
atmosferę sprawiającą, że ci, którzy tam trafią, a mają choć trochę wrażliwości, czują się
jak u siebie. Miasto dba o to miejsce, miejsce refleksji, spotkań ze sztuką i poezją.
Galeria „Pod Kasztanem”, bo o niej mowa, skupia krynickich twórców, którzy pod
Górą Parkową są od zawsze. Galeria działa od 1998 roku; w ciągu tych dziesięciu lat
odbyło się w niej wiele spotkań autorskich z ludźmi literatury, sztuki, muzyki. Organizowane są promocje książek, spotkania okolicznościowe i klubowe. Z okazji X-lecia
działalności Galerii została wydana książka, trochę monograficzna, wspomnieniowa,
z wierszami autorów, którzy gościli w jej murach.
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Galeria dla krynickich twórców sztuki i literatury jest miejscem bardzo ważnym.
To tutaj rodzą się pomysły wystaw, plenerów, imprez organizowanych przez Klub
Twórczy. Galeria jest taka, jaką ukształtowali ją ludzie – malarze, rzeźbiarze, poeci oraz
publiczność nieprzypadkowa, kochająca sztukę i piękno. Jak napisał we wstępie do
książki pt.: Są takie miejsca Wojciech Kudyba: „Galeria, dojrzała…” Należy dodać, że
Galeria znalazła już swoje stałe miejsce w pejzażu kulturalnym uzdrowiska i ma wpływ
na jego koloryt i klimat.
W roku 2008 Oddział Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju
obchodził Jubileusz XX-lecia działalności w uzdrowisku. To znaczące dla krynickiego
środowiska twórczego, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę działania, w które społecznie zaangażowani są artyści skupieni w Galerii „Pod Kasztanem” oraz sympatycy
i wolontariusze.

W ciągu 20 lat zorganizowano ponad 90 wystaw malarstwa i rzeźby, 75 spotkań
ze sztuką i poezją, 14 plenerów malarskich. Artyści wzięli udział w ponad 50 różnych
imprezach kulturalnych, konkursach malarskich, akcjach charytatywnych. Wydano
23 publikacje związane ze sztuką i literaturą – katalogi malarstwa i rzeźby, prospekty
towarzyszące wystawom, książki poetyckie, karty pocztowe, w których promowano
twórczość krynickich malarzy, rzeźbiarzy, poetów.

Burmistrz Krynicy Emil Bodziony
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Klub Twórczy nawiązuje kontakty artystyczne z ludźmi kultury i sztuki także poza
Sądecczyzną, wymieniając doświadczenia. Organizowane plenery to przejaw potrzeby
i chęci wspólnego działania artystów, możliwość integracji różnych środowisk twórczych,
to chwila wytchnienia, ale też intensywnej pracy.
Ogromnie ważne dla krynickiej artystycznej społeczności jest to, że ludzie w różnym
wieku potrafią i chcą coś razem zrobić – realizując pomysły, spełniając marzenia artystyczne dają innym możliwość przeżywania sztuki, poezji czy muzyki.
Z okazji XX-lecia została wydana Monografia zawierająca historię Oddziału,
przedstawiająca twórców wraz z ich dziełami, oraz tableau ze zdjęciami obrazującymi
dwudziestoletnią, bogatą działalność. Wiele instytucji i osób prywatnych przyczyniło
się do tego sukcesu, należy tutaj wspomnieć m.in. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Spółdzielnię Pracy „Muszynianka”, Przedsiębiorstwo JasPol Poligrafia, Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka
S.A., Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu – Galeria w Krynicy,
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
W 2003 roku Oddział otrzymał Nagrodę Starosty Nowosądeckiego – Srebrne Jabłko
Sądeckie – za działania w sferze kultury na Sądecczyźnie. W 2005 roku Kapituła Konkursu Marszałkowskiego „Kryształy Soli” wyróżniła krynicki Oddział TPSP w kategorii
Kultura za inicjatywy podejmowane na rzecz dobra innych. W roku jubileuszowym 2008
burmistrz Krynicy-Zdroju przyznał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie kultury i pracę
na rzecz uzdrowiska, starosta nowosądecki uhonorował Oddział Nagrodą Starostwa,
natomiast minister kultury i dziedzictwa narodowego odznaczył go medalem „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.

Wszystkie zdjęcia – Andrzej Petryszak

