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Zaproszenie na Bydgoskie Spotkania Fajkowe

Wybory w KOKF2010
Podczas spotkania Kalisko-Ostrowskiego Klub Fajki 2010 w dniu 8 listopada br.,
odbędą się wybory prezydenta oraz zarządu Klubu. Informacja o wynikach
ukaże się w numerze 53 “Pykadełka”.

Fajka na sztalugach - Rene Magritte
Rene Francois Ghislain Magritte - (ur. 21 listopada 1898 w Lessines,
Hainaut, zm. 15 sierpnia 1967 w Brukseli) – belgijski malarz, surrealista.
Jego pierwsza indywidualna wystawa odbyła się w 1927 w Brukseli.
Nazywany "autorem słów i rzeczy", lubił zmieniać nazwy przedmiotów,
czego przykładem mógłby być obraz “Zdradliwość obrazów”. Obrazy jego
szokowały i wzbudzały kontrowersje, wyróżnia je poetycka nastrojowość
oraz precyzyjny rysunek. Artysta, który przedstawiał świat zuniformizowany, odbity w kolejnych powieleniach, wpłynął mimowolnie na sztukę
drugiej połowy XX w., przede wszystkim na pop-art.
Tyle przekazuje nam Wikipedia ... teraz dzięki uprzejmości Wojtka
Maciejowskiego napiszę coś więcej, a przede wszystkim pokażę kilka
fajowych obrazów Magritte’a, który sam nie stronił od puszczania
fajkowego dymu. Wojtek podesłał mi album o malarzu, mogłem więc
zobaczyć kilka nieznanych mi wcześniej jego prac, którymi podzielę
się z Wami.
Jedną z najbardziej znanych “fajowych” prac Magritte’a, jest namalowany
w 1929 roku obraz “Leci n’est pas une pipe”.
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Malarz w młodym wieku stracił matkę i był mimowolnym świadkiem
wydobycia z wody jej zwłok. Często w późniejszym okresie malował
postaci z głowami owiniętymi w woal.
Często w twórczości Magritte’a można również spotkać obrazy z podpisem - tak jak ukazany obraz “To nie jest fajka”. Było to wynikiem tego,
że zawsze lubił zabawy słowne.
Poniżej również znany obraz pt. “Lampa filozoficzna” z 1936 roku - fajka
niewątpliwie dobrze wpływa na proces myślenia.

Potwierdza to
także kolejny
obraz pt.
“Samorództwo”
z 1937 roku.
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W twórczości Rene Magritte’a wiele obrazów stanowiły akty - malowane w różnych
stylach (w zależności od tego, pod którego
akurat był wpływem). Najważniejszą modelką, była da niego przyjaciółka z lat
młodzieńczych, a później żona - Georgette
Berger.
Przez pewien czas tworzył obrazy oraz
prace przestrzenne o surrealistycznym
charakterze.
Rene Magritte tworzył wiele serii obrazów,
a najbardziej znaną z nich była “Królestwo
światła”. Ciekawe były “obrazy przejścia”,
np. ciało kobiety przechodzące częściowo
w usłojone drewno.
Artysta pozostawił po sobie ponad 1000
obrazów.

Od góry: “Oswobodziciel” z 1947 roku,
kolejne dwa obrazy pt. “Kuternoga”
z 1948 roku, na koniec obraz “Wygrana
walka” z 1965 roku.
m.m.
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Mistrzostwa Świata w Wolnym Paleniu Fajki
Japonia 2018

Za nami 14 MŚwWPF, które tym razem
odbyły się w Japonii w dniach 27 i 28
października br. W niedzielnych
zmaganiach z fajką i specjalnym
tytoniem produkowanym w Danii
tylko na rynek japoński, udział wzięło
294 fajczarzy. Mistrzem Świata
został przedstawiciel gospodarzy Satoshi Naitou, I Vicemistrzem Werner Dobnig z Austrii, natomiast
II Vicemistrzem - Antoni Pascual
z Hiszpanii. Klasyfikacja pań:
Yo Uekusa (Japonia), Kazuko
Takahashi (Japonia) i Elizabeth
Dobnig (Austria). Drużynowo:
Japonia, Węgry, Austria.
Zdjęcia i wyniki ze strony:
http://www.worldpipe14.jp/en/#top
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Fajka bliżej ludzi
Prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 w miarę swoich
możliwości podejmuje działania, mające na celu przybliżenie fajki
szerszej społeczności. W tym roku wziął udział w czterech wystawach
kolekcjonerskich. Pokazując piękno przedmiotu jakim jest fajka, można
wywołać w ludziach wspomnienia. Wiele osób odwiedzających stoisko
z fajkami, mówiło o swoich wspomnieniach związanych z osobami,
które w ich rodzinie kiedyś paliły fajkę.
Fajka cieszy się sporym zainteresowaniem. Odwiedzający
chętnie słuchali o historii fajki,
historii palenia, historii palenia
tytoniu, czy materiałach z jakich
wykonuje się fajki.
W tym roku z uwagi na 100lecie
odzyskania niepodległości przez
nasz kraj, swoją wystawę Maciej
poświęcił fajce polskiej. Chociaż
część prezentowanego zbioru
stanowiły fajki naszych nowych
twórców, to jednak trzonem były
fajki przemyskie. Dlatego głównie
Maciej opowiadał o historii fajki
przemyskiej. Przemyśl kojarzony
jest przez wiele osób jako twierdza. W związku z tym opwieści
były ilustrowane zdjęciami
żołnierzy różnych armii z okresu
I Wojny Światowej.

foto Krzysztof Wydra

Wszyscy wiemy, że marynarze i żołnierze rozprzestrzeniali po świecie
fajkę i tytoń. Fajka była dla nich przyjaciółką, pocieszycielką, nie pozwalała zasnąć na warcie i towarzyszyła żołnierzowi w chwili wytchnienia.
Pierwszą tegoroczną wystawą było spotkanie z okazji Święta ulicy
Niecałej w Kaliszu. Co ważne, Maciej został tam zaproszony już w
czerwcu. Organizatorzy już podczas tegorocznej imprezy zapraszali
“fajową” wystawę na kolejną edycję Święta. Rysuje się również możliwość przeprowadzenia pogadanki w “Komoda Club Residence”
w Kaliszu (organizator Święta ulicy Niecałej).
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Kolejne wystawy miały miejsce 15 września br. w Ostrowskim Centrum
Kultury, 22 i 23 września br. w kaliskiej “Arenie” oraz 7 października br.
w hali Zespołu Szkół nr 3 w Pleszewie.
Warto wspomnieć o tym, że do kaliskiej “Areny” przyszedł Tadeusz
Paczesny, członek nieistniejącego klubu PC Kalisz, który z radością
spostrzegł jedną z wykonanych kiedyś przez siebie fajek sygnowanych
TIPO.
Działania podejmowane przez
prezydenta KOKF2010 mają
na celu nie tylko propagowanie
kolekcjonerstwa przedmiotów,
ale również propagowanie
mniej szkodliwego sposobu
zażywania tytoniu. Ma on też
nadzieję, że z czasem takie
spotkania zaowocują dołączeniem do Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010 nowych
członków naszej fajczarskiej
rodziny.
foto internet
Materiały z wystaw znalazły się
w mediach. Można do nich
zajrzeć na stronach:
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/
swieto-ulicy-niecalej-w-kaliszu-zobacz
-jakie-atrakcje-cie,4784685,artgal,t,id,
tm.html

foto M. Walczak

https://www.youtube.com/watch?v=
A8JsaWE8X2k&feature=youtu.be
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/
kaliskie-dni-modelarza-i-pasjonatamoc-atrakcji-w-hali,4811981,artgal,
t,id,tm.html

foto internet

http://pleszew.naszemiasto.pl/artykul/
trwaja-v-pleszewskie-spotkaniakolekcjonerskie-ponad-80,4830513,
artgal,t,id,tm.html
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Fajowy kącik filatelistyczny
Ukraiński znaczek z fajką ukazał się
kilkukrotnie. W 2008, 2009 i 2010 roku
ukazał się jako wydanie i wznowienie,
według katalogu Michel: 2008 - UA 941 I
i UA 941 II, 2009 - UA 941 III i UA 941 IV,
2010 - UA 941 V i UA 941 VI, 2011 UA 941 VII.
Znaczek w moim zbiorze to wznowienie z
2010 roku.

Fajowy kącik numizmatyczny

Pięciocentówka z fajką. Moneta z 2004 roku.

Fajkowy tatuaż
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