Muzeum Borów Tucholskich

"Swojskie krajobrazy w malarstwie Jadwigi
Nowackiej i Józefa Kuklińskiego"
W czwartek 7.09. w Muzeum Borów Tucholskich otwarta została wystawa pn."Swojskie krajobrazy w malarstwie
Jadwigi Nowackiej i Józefa Kuklińskiego"

Gości powitał i uroczystego otwarcia dokonał Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski.
W wernisażu uczestniczyła najbliższa rodzina, szerokie grono przyjaciół i znajomych malarzy oraz miejscowi twórcy,
miłośnicy malarstwa. Zaprezentowana wystawa w Muzeum jest wyjątkowa, gdyż pokazano na niej prace nauczyciela
Józefa Kuklińskiego oraz uczennicy Jadwigi Nowackiej. Malarstwo, rysunek fascynował panią Jadwigę od najmłodszych
lat, udział w wernisażach jako gość, różne koleje losu sprawiły, że marzenia stały się realne. Inspiracja pięknem
otaczającej przyrody wspólne spotkania i lekcje z nauczycielem zaowocowały powstawaniem kolejnych obrazów. To
druga wspólna wystawa artystów.
Jadwiga Nowacka- urodziła się w Borach Tucholskich, w malowniczej wsi Zamarte. Po ukończeniu szkoły podstawowej
rozpoczęła naukę w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Bydgoszczy. Po zdobyciu dyplomu pielęgniarstwa
rozpoczęła pracę w szpitalu w Tucholi, a niedługo potem w Ośrodku Zdrowia w Legbądzie, gdzie pracuje do dzisiaj.
Zawsze podziwiała piękno otaczającej przyrody, a zwłaszcza okolice zamieszkania. Od najmłodszych lat fascynował ją
rysunek i malarstwo, szczególnie akwarele. Z malarstwem olejnym zetknęła się na jednej z wystaw Józefa
Kuklińskiego. Zafascynowana pięknem krajobrazów utrwalonych na płótnach, postanowiła za namową Józefa
Kuklińskiego, spróbować własnych sił w tym rodzaju twórczości. Udział w kolejnych wernisażach jeszcze bardziej
dopingował ją do dalszych prób i systematycznej pracy. Efektem tej pracy, przygody z malarstwem, były i są kolejne
obrazy i kolejna wystawa.
Józef Kukliński- urodził się w Borach Tucholskich. Po wojnie przeprowadził się do Gdyni. Zawodowo związał się z
Marynarką Wojenną, dosłużył się stopnia komandora. Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony i od 1996r.
na stałe zamieszkuje w Rzepicznej- uroczej borowiackiej wsi. Malarska przygoda Józefa Kuklińskiego zaczęła się w
1977r. Jego obrazy przedstawiają ulubione przez niego morze i bory, wyrażające tęsknotę za tym, co bezpowrotnie
przemija. Lubi kopiować obrazy znanych twórców, a w szczególności Wojciecha Kossaka. Fascynuje go rwónież
renowacja starych obrazów. W swoim życiu zetknął się z takimi postaciami malarstwa jak: Marian Mokwa, Antoni
Suchanek oraz Henryk Baranowski - z którym się przyjaźnił. Obrazy malarza są cenione w kraju i za granicą, zobaczyć
je można m.in w Norwegii i Kanadzie. Największą satysfakcję sprawiło mu zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie
Plastycznej zorganizowanej w 1987r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszystkie jego prace wówczas
prezentowane trafiły do Muzeum Wojska Polskiego. Inspiracja przyrodą, umiłowanie natury, wnikliwa obserwacja
otaczającego świata, tęsknota za tym co minęło to źródła motywów i natchnień do tworzenia kolejnych prac.
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