
Wystawa
 Maja Filipowicz - pastele

Maja  Filipowicz  urodziła  się
w Częstochowie. Od wielu lat mieszka i pracuje
w Warszawie.

W  1972  roku  rozpoczęła  studia
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych . 

Po trzech latach przerwała studia i zajęła
się  dekorowaniem wystaw,  ceramiką  i  tkaniną
artystyczną.

Swoje prace wystawiała między innymi:
w  Muzeum  Regionalnym  w  Lubartowie,
w Galerii  Bożeny  Marki,  w  Klubie
Artystycznym RIO,  w   DK Dorożkarnia,  oraz
w Galerii Sztuki „Tess” w Pruszkowie.

Jej  prace  znajdują  się   w  zbiorach
prywatnych w kraju i USA.

 Na  wystawie  prezentuje  obrazki
o kwiatach, wykonane  techniką pastelową. 

„Jest  niezwykle  trudno  odnaleźć  w  kwiatach
jakąś  indywidualną  cząstkę  siebie,  uczynić
z malarstwa  coś  więcej  niż  tylko  dekoracyjny
obraz  rzeczywistości.  Majka  Filipowicz
nie tylko  podołała  wyznaczonemu przez  siebie
zadaniu, ale także odnalazła w podejmowanym
temacie  własną  osobowość.  Kwiaty  są
osobistymi  portretami  malarki
uzewnętrzniającymi  w  wrażliwy  sposób  jej
uczucia i nastroje. Najchętniej wykorzystywana
przez autorkę technika pasteli pozwala uchwycić
subtelne  walory  kolorystyczne  i  delikatne
kształty roślin". (Kinga Twarowska)

Falenickie  Towarzystwo  Kulturalne powstało
jesienią  2001  r.  inaugurując  swoją  działalność
obchodami święta Niepodległości.  Od lata 2002 r.
rozpoczęło  organizację  koncertów  letnich
połączonych z wystawami artystów-plastyków. 

W roku 2010 osobami odpowiedzialnymi za
organizację koncertów są:

● Aleksandra  Chwedorowicz,  prezes  FTK
(koordynacja projektu);

● Agnieszka  Kurowska,  członek  Zarządu
(kierownictwo artystyczne);

● Tomasz Tuszko (organizacja wystaw);
● Zbigniew  Wizimirski  (nagłośnienie

i obsługa fotograficzna);
● Barbara  Wizimirska  (opracowanie

programów i wystawa w bibliotece);
● Michał  Sędek  z  zespołem  (organizacja

widowni)
● Ludwika  Ryszka,  członek  Zarządu

(logistyka)
● Magdalena  Milkiewicz,  członek  Zarządu;

(logistyka);
● Józef  Chwedorowicz  (promocja

i marketing).
Tegoroczną  aranżację  sceny  przygotowali  Marek
Sterkowski i Wojciech Piekarski.

Oprócz  tego  pomocy  udziela  wiele  innych  osób,
których  cenny  wkład  umożliwia  realizację
koncertów  w  takim  kształcie  jaki  uznajemy
za satysfakcjonujący.

Uwaga:  Zapowiedziany  na  25  lipca   koncert
zespołu  Corazon  Flamenco  odbędzie  się  29
sierpnia  z  przyczyn  od  nas  niezależnych.
Następny koncert – 8 sierpnia 2010 r.


