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Rodzina artystów  Bożena Kwiatkowska
W Galerii Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty &bdquo; PALETA ZNP&rdquo; w Tarnowie
mieliśmy możliwość poznania działalności artystycznej Bożeny Kwiatkowskiej.
Bożena Kwiatkowska jest tarnowianką, urodzoną w rodzinie artystów i muzyków. Ojciec, Juliusz Kolbusz
był dyrygentem chóru męskiego "Harmonia", który prowadziła w latach 1998-2008. Babcia była
śpiewaczką operową we Lwowie, a po wojnie profesorem śpiewu w szkole muzycznej w Tarnowie.
Śpiewała mama, śpiewali dziadkowie- także ze strony ojca jak i mamy. Ojciec był świetnym
karykaturzystą, specjalizował się w grafice oraz akwareli. Pradziadek był rzeźbiarzem.
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Bożena Kwiatkowska jest tarnowianką, urodzoną w
rodzinie artystów i muzyków. Ojciec, Juliusz Kolbusz był dyrygentem chóru męskiego "Harmonia", który
prowadziła w latach 1998-2008. Babcia była śpiewaczką operową we Lwowie, a po wojnie profesorem
śpiewu w szkole muzycznej w Tarnowie. Śpiewała mama, śpiewali dziadkowie- także ze strony ojca jak i
mamy. Ojciec był świetnym karykaturzystą, specjalizował się w grafice oraz akwareli. Pradziadek był
rzeźbiarzem. Z wykształcenia jest dyrygentem, absolwentką Akademii Muzycznej
w
Krakowie. Przez szereg lat pracowała w tarnowskiej Szkole Muzycznej, jako nauczyciel fortepianu. Była
pierwszym dyrygentem chóru 'Puelle Orantes'. Zajmowała się prowadzeniem chórów, zespołów
instrumentalnych, uczyłam śpiewu. Muzyka zajmowała i nadal zajmuje pierwsze miejsce w Jej życiu.
Obok muzyki interesowało Ją zawsze malarstwo. Malowała od dziecka, choć nie zachował się z tamtych
czasów autoportret, malowany na lekcji z szyby ani też obrazki z wycieczek krajoznawczych. Pani
Bożena piszę i maluję systematycznie od 20 lat. Twórczość charakteryzuje synestezja, jako łączenie
plastyki, muzyki i słowa. Duża ilość kompozycji pisanych dla zespołów, orkiestry i solistów została
skrupulatnie skatalogowana przez Jej zmarłego męża Jerzego Kwiatkowskiego, Cechą
charakterystyczną twórczości jest pisanie wierszy do malowanych obrazów i na odwrót. Jej pasją jest
też ogrodnictwo, pół hektara zaczarowanego ogrodu. Hoduję tam rzadkie okazy drzew, krzewów, chętnie
podejmuję gości. Lubi też tworzyć 'coś z niczego'- ze starych sprzętów powstaje nowy mebel. Od 2014
roku nie zajmuję się pracą zawodową. Po przejściu na emeryturę zajęła się pracą na UTW, gdzie
założyłam zespół 'Tercjum' oraz doskonali warsztat malarski w grupie 'Vena'. Od 4 lat śpiewa w Operze
Dębickiej oraz kształci swoje umiejętności malarskie pod okiem pani dr Anny Sliwińskiej przy
Uniwersytecie Tarnowskim &bdquo;Kromka Chleba&rdquo;. Jej plany na przyszłość? Rozwijać dalej
warsztat malarski, poświęcić się pasji czytania i pisania i.. więcej czasu dla siebie. Wystawę części prac
artystycznych można oglądać w Galerii &bdquo; Paleta ZNP&rdquo; ul. Piłsudskiego 24, Biuro ZNP od
poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Serdecznie zapraszamy.
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