Jan Wałach (1884-1979)
Ze Stecówki
olej na tekturze
Pracownią Jana Wałacha były niemal całe Beskidy, które przewędrował z paletą i
zatrzymał w swojej sztuce. Od Baraniej Góry po Girową, poznając każdy ich zakątek i
miejsca, z których rozpościerały się najpiękniejsze widoki. Miejscem na plenery był
rodzinny przysiółek Andziołówka, z którego doskonale widać grzbiet Złotego Gronia i
Ochodzitej. Wyruszał w plenery z malarskim asortymentem: drewnianą kasetką, farbami
olejnymi, pędzlami i szkicownikiem. Bywał na Kubalonce, gdzie w zimowych panoramach
rejestrował dalekie szczyty Tatr. W kilkustet zachowanych praca widać, jak zmieniają sie
miejsca, pory roku, następują po sobie kolejne lata - to wszystko maluje z wielką
pieczołowitością. Choć dzisiejsze Beskidy na przestrzeni dekad zmieniły się, niezmienne
pozostały górskie szczyty, które oku artysty nie były obojętne. Często wędrował na
Stecówkę, z której oglądał najbliższy mu krajobraz w jednym niemal kadrze - spotykał
tam stada owiec
Z niegasnącym dziecięcym zachwytem podziwiał piękno zakątka ziemi, na którym
przyszło mu żyć przez niemal 95 lat.
Malarstwo pejzażowe, znany także jako sztuki krajobrazu, jest przedstawienie krajobrazu
w sztuce - naturalnej scenerii, takich jak gór, dolin, drzew, rzek i lasów, zwłaszcza tam,
gdzie głównym tematem jest szerokie pole widzenia - z jego elementy ułożone w spójną
kompozycją.
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CZY WIESZ, ŻE...
Jan Wałach często wychodził w teren, na jego pracach możemy zobaczyć takie
beskidzkie szczyty jak:
Barana Góra (1222 m n.p.m.), Złoty Groń (710 m n.p.m.), Ochodzita (895 m n.p.m.),
Girowa (840 m n.p.m.), Młoda Góra (838 m n.p.m.), Gańczorka (909 m n.p.m.),
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Jakie imię nosiła żona Jana Wałacha?
U jakiego profesora studiował Jan Wałach? Podaj nazwisko.
Gdzie w Polsce studiował Jan Wałach?
Jak nazywała się najmłodsza córka Wałacha?
Jaką techniką tworzy się rzeźbiąc na płasko w drewnie?
W jakim mieście we Francji studiował artysta?
Jaki zawód wykonywał Jan Wałach?
Jaki jest nawyższy szczyt w Koniakowie?
Jak nazywa się część polskich gór, w których mieszkał Wałach?
W jakim mieście miała miejsce największa wystawa Jana Wałacha?
W jakim nurcie sztuki tworzył Wałach?
Jak nazywa się instrument podobny do dud, znany w Beskidach?
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