W walce o indeks…
W dniach od 9 do 23 września 2017 roku w Grochowie miał miejsce ogólnopolski
plener malarsko-rysunkowy. Wzięło w nim udział 52 wybranych uczniów najstarszych klas
liceów plastycznych z całej Polski. Reprezentantkami ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi były
– Klaudia Kruczyńska (IVA LP) oraz Weronika Kobus (IVB LP).
Plener rozpoczął się w niedzielę 9 września. Wtedy to wszyscy uczestnicy mieli czas
na zakwaterowanie się i zapoznanie z innymi osobami. Właściwa praca rozpoczęła się
następnego dnia, w poniedziałek. Wówczas wszyscy otrzymali kartony i przyrządy malarskie,
a następnie ruszyli na rozeznanie terenu.
Przez trzy pierwsze dni szkicowaliśmy, szukając dobrych tematów na obrazy.
W poniedziałek zaczęliśmy również chodzić na odbywające się wieczorem po kolacji zajęcia
z rysunku, na które musieliśmy dojeżdżać do remizy strażackiej. Tylko tam bowiem można
było pomieścić wszystkich uczestników tak, aby każdy widział modelkę pozującą do prac
rysunkowych.
W czwartek profesorowie zatwierdzili nasze wstępne szkice oraz dali nam pierwsze
płótna, na których mogliśmy rozpocząć prace malarskie. Mieliśmy do wykonania cztery
obrazy (jeden o wymiarach 40x60, dwa o wymiarach 60x80 oraz jeden 100x80).
Po otrzymaniu podobrazia wzięliśmy się do pracy. Plany krzyżowała nam pogoda, ponieważ
przez niemalże dwa tygodnie było zimno oraz kropił deszcz. Kiedy tylko przestawało padać,
jechaliśmy do Rychwał – miejscowości obok, ponieważ jeden z obrazów miał zostać tam
wykonany. Mimo złych warunków atmosferycznych oraz przeziębień, które były ich efektem,
udało nam się wykonać wszystkie obrazy malarskie oraz szkice.
W piątek 22 września, kiedy prace zostały już skończone, podzieliliśmy się na trzy
grupy. Jedna – była odpowiedzialna za sprzątnięcie remizy po odbywających się tam zajęciach
z rysunku, druga – miała za zadanie uporządkować pracownię, w której malowaliśmy,
gdy padał deszcz, a trzecia – przygotowała wystawę prac malarskich powstałych podczas
pleneru. Ekspozycja została zorganizowana w sobotę 23 września. Podczas wystawy odbyło
się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród (m.in. indeks wyższej uczelni)
oraz dyplomów.
W niedzielę 24 września pożegnaliśmy się z uczestnikami pleneru i wróciliśmy
do domów. Wyjazd ten był bardzo rozwijającym doświadczeniem, zarówno malarskim,

jak i rysunkowym. Dzięki temu, że w plenerze uczestniczyli uczniowie szkół artystycznych
z całej Polski, mogliśmy porównać i skonfrontować ze sobą różne style oraz techniki
artystyczne, a także poznać różnorodne punkty widzenia. Najważniejsze jednak, że przez całe
dwa tygodnie oddawaliśmy się tylko jednej pracy – zajmowaliśmy się malowaniem
oraz rysowaniem.
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