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„Są to już nasze czternaste letnie warsztaty artystyczne” – powiedziała obecna dyrektor Domu
Polskiego w Ejszyszkach Anna Jeswilenie – „Kiedyś sprowadzaliśmy plastyków z Polski, dziś staramy
się działać w oparciu o lokalne talenty. Od kilku lat współpracujemy z rodzeństwem Sokołowskich.
Organizowaliśmy cykl wystaw Krzysztofa Sokołowskiego i jego kolegów z Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku. Przez kilka lat to właśnie Krzysztof prowadził wakacyjne zajęcia z najmłodszymi
ejszyszczanami. W tym roku te zajęcia poprowadzi jego młodsza siostra, Katarzyna”.

W warsztatach weźmie udział około dwudziestu osób w wieku od 6 do 10 lat. Niektóre dzieci
uczestniczyły w warsztatach już kilkakrotnie, inne przyszły tu po raz pierwszy. Jak mówi dyrektor Domu
Polskiego w Ejszyszkach, warsztaty spotykają się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem również wśród
rodziców: „Bardzo często się zdarza, że tuż po zakończeniu jednej sesji zajęć, rodzice proszą o
zapisanie dzieci na następny rok”.

Artystka z Ejszyszek

Katarzyna Sokołowska urodziła się w rodzinie pedagogów w Ejszyszkach. Tu ukończyła szkołę średnią
z polskim językiem nauczania. Jej starszy brat, Krzysztof Sokołowski, wyjechał na studia artystyczne
do Polski. Ona pozostała na Litwie i dostała się na studia na Litewski Uniwersytet Edukologiczny, gdzie
zdobyła zawód pedagoga – plastyka. Ambitna artystka nie poprzestała na licencjacie. Katarzyna
kontynuuje edukację artystyczną i planuje zdobycie tytułu magistra sztuk wizualnych.

Na co dzień, młoda malarka, mieszka w Wilnie, jednakże nadal bardzo chętnie powraca do ojczystych
stron. Katarzyna prowadzi lekcje plastyki w szkole podstawowej w Dajnowie obok Ejszyszek. W
ubiegłym roku szkolnym przeprowadziła kilka wykładów dla najmłodszych w swoim rodzinnym
gimnazjum. Kiedyś pomagała bratu, dziś natomiast całkowicie samodzielnie prowadzi wakacyjne
zajęcia z dziećmi w Domu Polskim w Ejszyszkach.

Zapytana o profity, odpowiada: „Największym wynagrodzeniem dla mnie jest zaproszenie do pracy z
dziećmi. Cieszę się, kiedy mogę przyjść tutaj i coś z siebie dać. Ja również czerpię z ich twórczości.
Dorastając, zapominamy o pewnych rzeczach, które następnie odkrywam w pracach moich uczniów”.

Katarzyna nie jest przeciętną nauczycielką plastyki, tylko artystką i pedagogiem z powołania. Uwielbia
pracę z dziećmi i sama bardzo chętnie maluje. Jej ostatnie prace nawiązują do abstrakcyjnego
ekspresjonizmu, a zwłaszcza dzieł amerykańskiego plastyka i przedstawiciela „color field paitingu”
Marka Rotha.

„Moją ulubioną epoką w dziejach malarstwa – opowiada Katarzyna – jest sztuka postmodernizmu.
Jednakże w każdej epoce i stylu potrafię odnaleźć coś dla siebie i z tego czerpać.

Sztuka jest nieustannym procesem, ciągłym rozwijaniem się. W związku z powyższym nie da się
zamknąć w jednej epoce czy stylu malarskim. Dziś najbardziej fascynuje mnie malarstwo
amerykańskiego plastyka Marka Rothko. Jednakże nie jest to jedyny i ostateczny geniusz, pracami
którego się inspiruję”

Ostatnie prace Katarzyny powstają na bazie koła. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie ojciec –
nauczyciel plastyki – sam przygotowuje córce okrągłe ramy i płótna. Prace Katarzyny można będzie
zobaczyć już jesienią w Domu Polskim w Ejszyszkach.
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Zagadkową nazwę tegorocznych warsztatów Katarzyna rozszyfrowała następująco: „Nazwałam te
warsztaty „Sztuka Dwóch Iksów” – czyli sztuka XX wieku. Obawiałam się trochę o odbiór niniejszej
tematyki przez dzieci. W ubiegłych latach wybieraliśmy bardzo czytelne i konkretne tematy, takie jak
podróże do starożytnej Grecji, do Afryki itd. W tym roku postanowiłam sięgnąć do czasów mniej
odległych. Uważam, że dzieci powinny się interesować również tym, co się dzieje współcześnie, a
mianowicie w tak zwanej „sztuce brzydkiej”. Na szczęście, reakcja uczestników warsztatów przeszła
moje najśmielsze oczekiwania”.

Prowadząca zamierza przybliżyć dzieciom prace najwybitniejszych plastyków współczesności: „Bardzo
lubię pracować w oparciu o konkretnych autorów. Dlatego też program tegorocznych warsztatów dla
dzieci tworzyłam w oparciu o znane nazwiska. Przygodę z malarstwem XX wieku rozpoczęliśmy od
dzieł Wasyla Kandinskiego. Jutro planujemy kolaż z wykorzystaniem prac Matisse’a. Napewno nie
pominiemy dzieł Picass’a czy mojego ukochanego Marka Rothko”.

Warsztaty w Domu Polskim

Letnie warsztaty artystyczne w Domu Polskim w Ejszyszkach odbędą się w dniach 18 – 23 sierpnia br.
Dom Polski w Ejszyszkach otwarto w 2000 roku. Od czternastu lat w placówce odbywają się
artystyczne zajęcia dla dzieci. Pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci poprowadził pochodzący z
Ejszyszek, a obecnie wzięty grafik Tomasz Jundo.
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