I Biennale
Tkaniny Artystycznej
w Poznaniu

Otwórz oczy,
tkanina artystyczna jest wszędzie!
Jest skrzętnie zaprojektowana. Jest przypadkowa. Reaguje na upływ czasu. Jest w domu,
w galerii i w muzeach. W każdej dziedzinie sztuki i życia. Jest sztuką użytkową, dekoracyjną
i ludową. Tworzą ją profesjonaliści i amatorzy.
Świadomie i nieświadomie. Tradycyjnie i nowatorsko. Tkanina artystyczna jest malarstwem,
jest rzeźbą, jest grafiką, jest designem. Wyodrębnijmy ją więc z tych dziedzin

i zróbmy jej wystawę!

Wystawa główna odbyła się w Galerii Jak
(ul. Św. Marcin 37) oraz w Tymczasowym
Oddziale Galerii Jak (ul. Św. Marcin 75).
Wystawa towarzysząca w Galerii R20
(ul. F. Ratajczaka 20).
Jury I edycji Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu, w składzie Andrzej
Banachowicz, Anna Maria Brandys,
Paweł Kiełpiński, Dorota Piekarczyk, Agnieszka Zaprzalska, wybrało na wystawę główną w Galerii Jak 45 prac 35
autorów spośród nadesłanych 314 prac
155 autorów, spełniających wymogi regulaminowe BTA. Kuratorki Galerii R20
wybrały na wystawę towarzyszącą 16
prac 15 autorów.

Dom Bajek
Inicjatywa powstała z myślą o pięknych
książkach i opowieściach. Nie tylko tych
dla dzieci, choć głównie dla nich.

Organizatorem I Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu jest Fundacja
Jak Malowana, która działa na terenie Poznania i Wrocławia. Jej głównym
celem jest upowszechnianie dostępu
do kultury i sztuki oraz edukacja artystyczna. Cele te realizuje prowadząc dwa
główne projekty:
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Zrealizowano
ze środków
Miasta Poznania

Kuratorka i koordynatorka
I edycji BTA:
Karolina Grzeszczuk

Galeria Jak
Zajmuje się prezentacją i promocją
współczesnej, profesjonalnej twórczości artystycznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych oraz edukacją kulturalną.
Szczegóły
dotyczące
pozostałych
aspektów
działalności
Fundacji znajdują się na stronie internetowej
www.jakmalowana.pl.

Koordynatorka projektu:
Katarzyna Śmiałowicz

Realizacja BTA:
Anna Maria Brandys
Cyryl Kwaśniewski
Dorota Piekarczyk
Bartosz Przybylak
Katarzyna Śmiałowicz
Szymon Zwoliński
Identyfikacja wizualna BTA:
Areta Puchalska
btapoznan@gmail.com
www.btapoznan.pl

Dokumentacja fotograficzna:
Ewelina Piguła Fotografia
Filip Choczaj

Wystawa została zrealizowana ze środków Miasta Poznania w ramach zadania publicznego
“Jak patrzy - roczny program wystaw sztuki współczesnej w Galerii Jak”.

Wystawa Główna
Galeria Jak

Barbara Mydlak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się filmem
animowanym, rysunkiem, scenografią i papierem czerpanym. Stypendystka m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach m.in.: The International Paper Fiber Art Biennale
2017/2018, NTCRI, Caotun, Nantou, Tajwan (2017); 2nd
International Textile Biennial 2017, Haacht, Belgia (2017);
Triennale Textile Art of Today, Słowacja / Czechy / Polska (2015 -2017); 13th Prague Quadrennial Of Performance
Design And Space, Shared Space, Music, Weather, Politics, Praga, Czechy (2015). Otrzymała wyróżnienie na 9th
International Fiberart Biennale „From Lausanne to Beijing”, Shenzhen, Chiny (2016).

Grand
Prix

“Dzienniki żałobne” (2016)
Papier ręcznie czerpany (celuloza lniana)
Cykl Dzienniki żałobne to wizualny
zapis emocji towarzyszących żałobie.
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Paulina Buźniak
www.buzniak.com

Studentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki w latach 2006-2011. Dyplom z wyróżnieniem
rektorskim w Pracowni Litografii u prof. Błażeja Ostoja
Lniskiego, aneks w Pracowni Ilustracji dr hab. Zygmunta
Januszewskiego. Laureatka Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia
w nauce w roku akademickim 2010/ 2011. Od 2011 roku
pracuje na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie – najpierw jako asystentka w Pracowni Litografii, później również jako samodzielny wykładowca
technik komputerowych dla studentów pierwszego roku
grafiki. Obecnie jest asystentką w Pracowni projektowania
Książki i Ilustracji u prof Błażeja Ostoja Lniskiego i prowadzi warsztaty komputerowe dla pierwszego roku grafiki.
Dziedziny działalności artystycznej: litografia, ilustracja,
projektowanie graficzne

Wyróżnienie

“Meta” (2016)
Sitodruk na tkaninie (bawełna)
W wyścigu życia bierzemy udział wszyscy i bez względu
na tempo, w jakim ten wyścig pokonujemy, każdy z nas
prędzej czy później przecina linię mety. W tłumie zwycięzców, przeciętniaków bez fanfarów, wyglądamy tak
samo i towarzyszy nam ta sama stadna radość oraz stadna
przynależność do wielkiej sprawy.
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Elżbieta Chodorowska
www.buzniak.com

www.facebook.com/Ela-Chodorowska- ART
Absolwentka Wydziału Wychowania Artystycznego WSP
w Częstochowie, Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. W roku 2013 otrzymała stopień doktora sztuki. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawy indywidualne, m. in.
I, II, IV Noc Kulturalna - Częstochowa; 3. i 6. Dni Kultury
Chrześcijańskiej - Częstochowa; Galeria Pryzmat-Kraków;
Miejska Galeria Sztuki - Częstochowa; Muzeum Ziemi Warszawa. Udział w wystawach zbiorowych, m. in. Galeria
Prezydencka - Warszawa; Pałac Sztuki - Kraków; Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych - Nowy Sącz. Udział
w Międzynarodowym Festiwalu Tkaniny Artystycznej
“Struktury Powiązań” - Kraków; IV Międzynarodowym Biennale Pasteli - Nowy Sącz; 11 Ogólnopolskiej Wystawie
Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódź. Otrzymała m.in. II nagrodę w IX Międzynarodowym
Jesiennym Salonie Sztuki – Ostrowiec Św. oraz nagrodę
Prezydenta Miasta Częstochowy za całokształt pracy artystycznej.

Wyróżnienie

“Oczekiwanie” (2016)
Formowanie, montaż, szycie (tkanina, nici)
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Nela Ćwiek

www.behance.net/nelacwiek
Urodzona w Łodzi, absolwentka studiów I- szego i II-go
stopnia na wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tworzy
w zakresie projektowania ubioru, tkaniny eksperymentalnej i rysunku.

Wyróżnienie

„Oddalenie” (2016)
Technika własna - ręczne tkanie, przedruk, haft
(nici i przędze bawełniane, wełniane i poliestrowe)
Cykl „Oddalenie” składa się z 5 miniatur tkackich. Przedstawienia oparte są na autorskich rysunkach, które zostały
przedrukowane na wcześniej wytkane podkłady. Następnie autorka wykonała haft używając różnych przędz i nici
o różnych kolorach, w celu podkreślenia i zróżnicowania rysunku. Prace są kompilacją doświadczeń w sferze
rysunku i tkaniny, eksperymentem łączenia tych dwóch,
bliskich autorce dyscyplin.
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Małgorzata Górska-Ogórek
www.malgorzata.gorska.asp.lodz.pl

W latach 1997–2002 studia w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2004 roku
pracownik dydaktyczny Pracowni Intermediów Wydziału
Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie
tkaniny, animacji i rysunku.

Wyróżnienie

“Czarne myśli” (2015)
Szycie ręczne
(dzianina bawełniana pozyskana z używanych ubrań)
Kolekcja kształtów nadanych smutkom i zmartwieniom.
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Joanna Rusin
www.joannarusin.com

Artystka i projektantka działająca na pograniczu sztuki tkaniny i designu. Celem jej pracy jest wzbogacanie
obiektów kultury masowej o wartości z obszaru tkaniny
unikatowej. Od 2004 roku prowadzi autorskie studio projektowe. Tworzy głównie unikatowe dywany i tkaniny.
Współpracuje z instytucjami kultury, galeriami wzornictwa i architektami w Polsce i za granicą. Od 2003 roku
współpracuje z przemysłem, obecnie jako główny projektant marki Dywilan. Wzięła udział w ponad 150 wystawach designu i tkaniny unikatowej. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in.: Elle Decoration Prodeco
2004. Najlepszy Młody Projektant, Wzór Roku 2004,
brązowy medal 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny
2016. Trzykrotnie otrzymała stypendium twórcze MKiDN.
Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Sztuki i Designu w Rydze, Muzeum we Wdzydzach
Kiszewskich.

Wyróżnienie

“Kompozycja na kanwie” (2015)
Technika własna (filc wełniany)

Wielowymiarowa praca tkacka. Kanwa, jako element konstrukcyjny, jest podstawą budowy tkaniny. To regularnie
perforowana płaszczyzna, na której przeplecione zostały,
niejako wytkane, przestrzenne moduły. Tworzą one formę
malowniczego runa. Na kanwie powstaje zatem opowieść,
historia odniesień do zjawisk zapamiętanych, wyobrażeń
i skojarzeń.
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Magdalena Soboń
Ukończyła ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Wydział
Tkaniny i Ubioru. Doktor habilitowany sztuk plastycznych.
Adiunkt w Pracowni Papieru w macierzystej Uczelni. Zajmuje się papierem ręcznie czerpanym, tkaniną unikatową, grafiką. Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Za swoje prace
otrzymała m.in.: Wyróżnienie „Contextile 2016. Contemporary Textile Art Biennial”, Portugalia 2016; Grand Prix
14. Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi 2013;
Wyróżnienie “From Lausanne To Beijing – 7th International Fiberart Biennale”, Chiny 2012; Nagroda Prezydium
Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konfederacji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych dla młodych pracowników nauki i sztuki za rok 2011. Wyróżnienie 6. International Biennial of Contemporary Textile Art, Meksyk
2011; Wyróżnienie honorowe „Łódzkie Eureka” za wybitne
osiągnięcia artystyczne w 2013r. i 2011r. Brązowy medal
“From Lausanne To Beijing – 6th International Fiberart Biennale”, Chiny 2010.

Wyróżnienie

“Listy miłosne” (2014)

Papier czerpany (celuloza barwiona)
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Układ elementów na płaszczyźnie odzwierciedla konkretny
tekst - list miłosny wysłany drogą mailową, który by dotrzeć
do adresata w postaci niosących emocje słów musiał ulec
zakodowaniu. Kod ten oparty o system binarny posłużył za
matrycę, gdzie 1 odpowiada miejscu przedziurkowanemu,
a 0 pozostaje nienaruszone. Otrzymany relief tworzy układ
wypukłych kropek na powierzchni kartki papieru. Poszukując innych, wizualnych sposobów na wypowiedzenie emocji, autorka łączy ze sobą fragmenty w nową formę
strukturalną, wizualną i znaczeniową. Bardziej niż wierność
literze tekstu interesuje ją badanie możliwości ekspresji za
pomocą tych prostych znaków.

Elwira Sztetner
www.elwirasztetner.pl

Ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Od roku 2010 pracuje na macierzystym Wydziale. Tworzy prace z pogranicza tkaniny,
rysunku i rzeźby. Większość z nich powstaje z materiałów
recyklingowych (na przykład z papieru gazetowego).

Wyróżnienie

“Superorganizm” (2017)

Technika własna (wełna, poliester, len, jedwab, bawełna)
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Superorganizm – kolonia wielu osobników jednego gatunku współpracujących ze sobą tak ściśle, że nie są w stanie przetrwać pojedynczo. Każda kolonia mchu porastająca
kamień albo fragment muru, wytwarza swój własny mikroklimat. Jest bezpiecznym schronieniem dla innych gatunków
współdzielących z nią miniaturowy świat. Razem stanowią
symbiotyczny, wielogatunkowy organizm powiązany siecią
zależności, w którym każda roślina, grzyb lub owad ma
swoje miejsce.

Anna Więckowska-Kowalska
Artysta plastyk, pedagog, terapeuta. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Ukończyła
studia kulturoznawcze i pedagogiczne na Uniwersytecie
Łódzkim oraz Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), dyplom w Katedrze Tkaniny w 1985 r. aneks z malarstwa
w pracowni Jerzego Kudukisa. Wieloletni nauczyciel,
obecnie pedagog i terapeuta w Zespole Państwowych
Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
Współpracuje w charakterze wykładowcy z Akademią
Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. Zajmuje się
tkaniną unikatową, miniaturą tkacką, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczy w wystawach w Polsce i za granicą.

Wyróżnienie

Z cyklu “Droga” (2012):
“Szron”
“Sierpień I”
“Sierpień II”
“Szeptem do mnie mów”
Haft autorski (bawełna, jedwab)
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Przedstawione miniatury są pracami z cyklu pod tytułem
“Droga”. Opisują one zmagania autorki z płaszczyzną, fakturą, formą , linią, kolorem. Nawarstwiające się linie nici
odsłaniają świat emocji, tworzą swoisty pejzaż wewnętrzny, który ma gdzieś odniesienie do świata zewnętrznego,
ale jest głęboko przetworzony. Igłą i nitką autorka buduje
przestrzenie nie tylko wizualne, ale też realne, wyczuwalne
dotykiem, posiadające swoją grubość i fakturę. Każdy
centymetr pracy stanowi swoisty mikrokosmos, w którym
zapisana jest przestrzeń i czas. Mały format pomaga skupić
się na najważniejszym.

Joanna Alexandrowicz
www.joannaalexandrowicz.com

Edukację artystyczną rozpoczęła w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w warszawskich Łazienkach,
po którym rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki w Exeter Collage of Art (Wielka Brytania). W latach 1974-1978
studiowała na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP, który
ukończyła z dyplomem z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. H. Chrostowskiej. W latach 19801983 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
i Filmowej w Łodzi (Studium Reżyserii Filmu Animowanego). Od roku 1984 zajmuje się m. in. grafiką warsztatową
i użytkową, malarstwem, tkaniną. Jest autorką m. in. filmu
animowanego “Kruk i Lis”. Projektowała i wykonywała
kostiumy reklamowe, a także współpracowała przy realizacji kostiumów filmowych, teatralnych i telewizyjnych.
Pracowała też jako projektant w Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego w Warszawie. Tworzy grafiki, obrazy
i tkaninę unikatową. Od wielu lat tkanina stała się podstawowym narzędziem jej wypowiedzi artystycznej.

“Road III” (2017)

Druty dziewiarskie, igła (nici bawełniane)
Wciąż dokonujemy wyboru naszej drogi. Może to być droga
ucieczki, droga w nieznane. Wszyscy wędrujemy, czasem
w nieznane, czasem bez celu, czasem samotnie, czasem
w tłumie innych osób, ale czy razem z nimi…
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Ewa Bartosz Mazuś
www.ewartapestry.tumblr.com

Brałam udział w 7 indywidualnych wystawach artystycznych w Polsce i w zbiorowych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych: Celebrating Friendship-international exhibition-Kanada; Finalists Exhibition-Kate
Derum Award for small tapestries-Australia; From Lausanne to Beijing–Fiberart Shenzen–Chiny; Fibre Without
Borders-Shenkman Arts Centre–Kanada; Concorso Internationale di Arazzo a Fiber Art-Włochy; Miedzynarodowe
Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej–Polska; Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej– Polska; Laboratorium Formy i Koloru–Bernadeta Nowak & Ewa Bartosz
Mazuś–Polska; Extreme Fibers Exhibition–Muskegon
Museum of Art–USA; Fate Destiny and self Determination-Galerie Trames–Kanada; Triennial of Tapestry–Novi
Sad–ATELIJE 61-Serbia; International Biennal of Miniature
Arts Timisoara 2014 – Rumunia.

“Chór” (2017)

Technika własna (wełna, drut)
”Chór” tworzy zwartość materii i w domyśle dźwięk.Tkanina
utkana jest z poszczególnych niezależnych i unikatowych
elementów, ale powtarzających się form. Postacie budują
między sobą narrację i tworzą zespół. Współgrają kolorem
i formą, przy czym każda z postaci jest inna. Zebrane razem
tworzą jedną tonację i jedno chóralne brzmienie. Materiałem tkackim jest wełna z tatrzańskich owiec, których kolor jest kolorem naturalnym ich sierści.
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Maja Bernaczek
Od szóstego roku życia rozwija się w kierunkach plastycznych. Od trzech lat uczęszcza do Liceum Plastycznego w Supraślu, gdzie zaczęła przygodę z tkaniną artystyczną. Po maturze marzy aby dostać się na Akademię
Sztuk Pięknych, by jeszcze bardziej związać swoje życie
ze sztuką.

“Warstwy ziemi” (2017)
Technika własna (wełna)

Pierwszym zamierzeniem było uzyskanie poprzez czarne
linie iluzji uwypuklenia. W trakcie tworzenia, dzięki wykorzystywanym materiałom, tkanina nabrała charakteru biologicznego. Kolorystyka oraz reliefy nadały wrażenie kolejno ułożonych na sobie warstw ziemi i roślinności w niej
zawartych.
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Paulina Buźniak
www.buzniak.com

Studentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki w latach 2006-2011. Dyplom z wyróżnieniem
rektorskim w Pracowni Litografii u prof. Błażeja Ostoja
Lniskiego, aneks w Pracowni Ilustracji dr hab. Zygmunta
Januszewskiego. Laureatka Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia
w nauce w roku akademickim 2010/ 2011. Od 2011 roku
pracuje na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie – najpierw jako asystentka w Pracowni Litografii, później również jako samodzielny wykładowca
technik komputerowych dla studentów pierwszego roku
grafiki. Obecnie jest asystentką w Pracowni projektowania
Książki i Ilustracji u prof Błażeja Ostoja Lniskiego i prowadzi warsztaty komputerowe dla pierwszego roku grafiki.
Dziedziny działalności artystycznej: litografia, ilustracja,
projektowanie graficzne

“Fit to frame” (2016)
Litografia na tkaninie (bawełna)

“Fit to frame”, czyli dopasowanie do ramki. Praca pierwotnie była stworzona do roli obiektu, jednak skupienie się na
portrecie i udrapowanie całości w ramie sprawiło, że cały
monumentalizm udało się zamknąć w kilku fałdach. Zamiast dystansu i wyniosłości, pojawiła się tajemnica i potrzeba dopasowania do otoczenia – wszystko to co wydaje się
z pozoru niepotrzebne jest ukryte.
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Urszula Chodorowska
www.facebook.com/chodorowskaula

Urodzona w 1990 roku w Krakowie. Zajmuje się sztuką
włókna, malarstwem oraz grafiką projektową. Należy do
ZPAP Okręg Częstochowski. Absolwentka Wydziału Malarstwa UA w Poznaniu; Wydziału Grafiki i Komunikacji
Wizualnej UA w Poznaniu; Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP
w Łodzi, kierunek Food Design (studia podyplomowe).
Kilkukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy. Mieszka i tworzy w Poznaniu. Jest współzałożycielką grupy kreatywnej „Plenerówka”.

“Black & White” (2014)

Szycie maszynowe, szycie ręczne, haft (na płótnie)
Inspiracją do twórczości autorki są industrialne krajobrazy,
miejskie instalacje, przekaźniki i kable elektryczne. Ulegają
one zmiennym procesom, są zależne od warunków atmosferycznych. Niekiedy układają się równomiernie, płynnie,
innym razem tworzą nieregularne kompozycje. Czasami
zaś stanowią niejako przeszkody, obciążone przez balast
lodu lub śniegu i mocno schylają się ku ziemi. Różnorodne
przekroje i faktury kabli nadają krajobrazowi nieopisany,
niewiarygodny wręcz surrealistyczny wygląd. Obserwacja
zjawiska pozwala rozwijać myśl artystyczną, jest zarówno
źródłem pomysłów, jak i przestrzenią pogłębionej kreacji.
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Sławomira Chorążyczewska
Absolwentka PWSSP w Poznaniu. Dyplom z malarstwa i tkaniny (1991). Prace prezentowane w wielu edycjach zbiorowych: OWTU w Łodzi; MBMiTU w Gdyni;
11 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi; Art En
Capital, Grand Palais, Paris 2007; 3 Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Krakowie 2010; VII Bienal International De
Arte Textil Contemporaneo Montevideo World Tetile Art;
Balkonadas Show, Urugwaj 2017; oraz w wielu wystawach
indywidualnych. Wieloletnia współpraca dydaktyczna
i artystyczna w ramach Interdyscyplinarnych Warsztatów
Artystycznych z Festiwalem Fama w Świnoujściu (1994
– 2006 współtwórczyni wielu scenografii i kostiumów,
laureatka wielu nagród). Tkaniny unikatowe dla Urzędu
Miasta w Poznaniu, projekt togi dla Senatu UAP. Prace
znajdują się w zbiorach prywatnych i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zajmuje się tkaniną i ubiorem
unikatowym.

Z cyklu
“Oversize – do it yourself” (2015)

Haft ręczny i cyfrowy (wełna, nici bawełniane i poliestrowe)
Prezentowane prace stanowią część cyklu “Oversize”, gdzie
inspiracją jest tkanina „z metra” odcinana na poszczególne
kupony z instrukcją wykonania formy, sugerującej docelowy abstrakcyjny ubiór. Kompilacja techniki haftu ręcznego
i cyfrowego nadaje osobisty i unikatowy charakter. Kontekst
pracy odnosi się do konsumpcjonizmu i masowej produkcji
odzieży.
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Elżbieta Cios

www.deconstructure.design
Doktoratka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
w dyscyplinie sztuki projektowe, wyróżniona przez Radę
Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii UAP, nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2016 roku.
Adiunkt w Pracowni Ubioru Unikatowego. Studiowała
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i RESAD
w Madrycie (2005-2010). Najlepszy dyplom magisterski
nominowany w 30. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz
na Kierunku Scenografia. Od 2010 roku współpracuje
z Teatrem Atofri, gdzie tworzy scenografie i kostiumy do
spektakli dla widzów najmłodszych, wielokrotnie prezentowanych na festiwalach w Europie oraz Japonii, Chinach i USA. Swoją twórczość prezentowała w filmie dokumentalnym pt. „Metropolis – Posen” realizowanym przez
niemiecko-francuską telewizję ARTE. Reprezentantka
Polski na La Triennale Internationale des Arts Textiles en
Outaouais Canada 2016. Eksperymentuje i innowacyjnie
wykorzystuje techniki unikatowe, techniki cyfrowe oraz
nowe technologie w designie.

“Micro-Macro Bags” (2015)

Technika własna (papier, tkanina introligatorska, silikon)
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Cykl związany z artystycznym poszukiwaniem w obszarze
tkaniny eksperymentalnej i obiektu. Uzyskana materia malarska jest wynikiem opracowania autorskiej techniki dekonstrukcji druku i możliwości utrwalenia papieru w postaci
tkaniny unikatowej. Cykl projektowy prezentujący kolekcję
papierowo-tekstylnych opakowań odnosi się do surrealistycznej wizji relacji człowieka z przedmiotem. Papierowa
torba - substytut tajemnicy, wewnętrznej przestrzeni i bezpieczeństwa zyskuje siłę zewnętrznego komunikatu. Dzięki zróżnicowanej skali „papierowe opakowanie” traci swoja codzienną funkcję stając się abstrakcyjnym, wizualnym
atrybutem w przestrzeni.

Danuta Czyżyk
Mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 2001 roku członek
Związku Polskich Artystów Plastyków. Absolwentka
Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis
w Poznaniu (2000 r.). Prowadzi samodzielną Pracownię
malarstwa i tkaniny (Stary Rynek). Zajmuje się gobelinem,
aplikacją, tkaniną przestrzenną i eksperymentalną oraz
aranżacją przestrzeni. Często realizuje duże formy. Wykorzystuje naturalne materiały - len, sizal, wełnę i wiklinę.
W pracach ażurowych często wykorzystuje postać kobiety i tematy związane z człowiekiem. Prace olejne przedstawiają struktury przestrzeni. Zorganizowała 11 wystaw
indywidualnych. Brała udział w licznych przeglądach ,
plenerach i wystawach zbiorowych m. in. I, II, III, IV, V, VI
Biennale: Środowisko Sztuki - Poznań.

“Łuski” (2012)
Gobelin (len, wiklina)
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Dominika Federowicz
Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział
Tkaniny i Ubioru. Zainteresowana słowem, jego formą
i znaczeniem. Zajmuje się tkaniną artystyczną oraz projektową. Podstawową formą jej wypowiedzi jest rysunek.

“Słowa mojego obraz” (2014)
Tkanina żakardowa (poliester)

W pracy poruszone jest zagadnienie obrazu słów, czyli
tego, co znajduje się poza samym słów znaczeniem - analiza wrażeń, uczuć, jakie słowa wywołują. Cykl ma wydźwięk
bardzo osobisty, a wizualna strona słów oscyluje między
pismem a rysunkiem. Zaciera się czytelność słów, a pozostaje sama ich impresja.
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Marzena Fiszczuk
Urodzona 1970 r. w Krzeszowicach koło Krakowa. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
– Instytut Wychowania Plastycznego. Dyplom z malarstwa 1998r. w pracowni Grażyny Borowik-Pieniek. Studia
podyplomowe Wydział Grafiki i Malarstwa – Malarstwo
i Rysunek na Akademi Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Od 1992r. nauczyciel tkaniny
artystycznej w Liceum Plastycznym w Tarnowie. Zajmuje się malarstwem, tkaniną artystyczną i rysunkiem satyrycznym. Udział m. in. w wystawach: Wyróżnienie na
III Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny
Lnianej „Z krosna do Krosna” 2004r – Muzeum Rzemiosła
w Krośnie; Międzynarodowa Wystawa „Satyrykon” 1997,
2003 r. w Legnicy; Zemun International Salon of Caricature, Zemun – Jugosławia 2000 r.; 6,7,9,10,11 Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej – Łódź 2001, 2004, 2010,
2013, 2016 r.; VI Wojewódzka Wystawa Twórczości Artystycznej Nauczycieli – TCK Tarnów, 2002 r.

“Szadź” (2017)

Technika autorska (nici lniane bielone, nić metaliczna)
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Lidia Głażewska Dańko
www.lidiadanko.wordpress.com

Studiowała w warszawskej Akademii Sztuk Pięknych.
W 1981 r. obroniła dyplom na Wydziale Architektury
Wnętrz oraz aneks na Wydziale Malarstwa w pracowni
tkaniny prof. Zbigniewa Gostomskiego. Od lat projektuje i ilustruje książki, druki ulotne, wystawy. Ciągle jednak
towarzyszy jej tkanina w różnych wariantach: jako forma malarstwa, jako obiekt przestrzenny, także jako wyjątkowa zabawka dla dzieci. Ostatnie prezentacje: 2017
– wystawa indywidualna „Sztuka uszyta“ w Galerii Kazamaty w Starej Prochowni, Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej, Warszawie; 2016 – udział w Ogólnopolskiej
Wystawie Miniatury Tkackiej w Łodzi; 2015 – Wystawa indywidualna „Design nie tylko dla dzieci”, Miejski Ośrodek
Kultury w Józefowie.

„Magiczne rzeźby terapeutyczne“
(2016)
Aplikacja, szycie maszynowe i ręczne
(bawełna, len, nici, włókno silikonowe)

50

Cykl powstał z inspiracji dawnymi totemami, figurkami
duchów opiekuńczych, przedmiotami pojawiającymi się
w różnych kulturach i formach w celu ochrony człowieka
przed złem. Szczątkowe formy działań magicznych przetrwały do dziś. Traktowane jako zabobon są ukrywane lub
określane jako zabawny folklor. Przedmioty magiczne trafiły
do muzeów, podziwiamy ich piękno, uznajemy za dzieła sztuki ale ich nie używamy. Nie wykształciliśmy także nowych
form, chociaż zawiązujemy czerwoną wstążkę „od uroku”
na łóżku dziecka. Miękkie rzeźby są próbą przywrócenia
świadomości istnienia w nas myślenia magicznego.

Zgagon Roztropny. Troszczy się o łakomczuchów. Męczy
cię zgaga? Zgagon pomoże, postara się przejąć w swoje
opasłe podgardle całe uczucie palącego ognia. Będzie ci
roztropnie przypominał, że doskonale działa siemię lniane
o poranku. Przytul Zgagona, zamiast zjadać ciężkostrawną
tłustą kolację.
Lela to słowiańska bogini miłości i płodności. Panilela jest
niezbędna osobom poszukującym życiowego partnera.
Pomaga w zdobyciu opornego wybranka (dobrze jest też
użyć lubczyku). Otacza opieką zakochanych, pobudza do
igraszek – bardzo lubi dzieci i dokłada wszelkich starań, aby
pojawiły się na świecie. Wtedy kołysze je do snu.
Dola to w mitologii słowiańskiej uosobienie losu – opiekunka, dbająca o powodzenie w życiu. Mimi Dola zatroszczy się
o Twoje szczęście codzienne, zapewni właściwe wybory.
Mimo wydatnych ust, nie odzywa się zbyt często pozostawiając ci pole do popisu. Przytulna i uśmiechnięta nastraja
optymistycznie. Przytulaj, kontempluj spirale włosów.

Maria Gostylla-Pachucka
www.facebook.com/gostyllapachucka

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom uzyskała w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta. Jest artystką wszechstronną, uprawia malarstwo akwarelowe, akrylowe, olejne, rysunek, tkactwo. Od 1972
do 1990 r. należała do wrocławskiej grupy tkackiej „10
x tak”. Od 1990 r. należy do artystycznej grupy tkaczek
francuskich „Fil en Main”. Artystka ukończyła również
Szkołę Muzyczną II st. im. Ryszarda Bukowskiego we
Wrocławiu w specjalizacji: fortepian. Maria Gostylla-Pachucka w swoich pracach łączy różne rodzaje splotów;
gobelinowy, dywanowy, sumak, pojawiają się elementy
przypominające powrozy. Artystka przez 15 lat regularnie
jeździła do Francji, gdzie prezentowała swoje dzieła na
wystawach indywidualnych. Maria Gostylla-Pachucka ma
w swoim dorobku ponad 200 wystaw w kraju i za granicą
między innymi w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii. Jej
twórczość tkacka liczy ok. 200 gobelinów. Artystka włada
płynnie językiem francuskim oraz rosyjskim.

“Abstrakcja II” (2017)
Tkanina unikatowa (wełna)
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Magdalena Grenda
www.magdalenagrenda.pl

Magdalena Grenda. Urodziła się w 1983 roku w Poznaniu. W 2008 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Poznaniu na Wydziale Architektury i Wzornictwa.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Kształtowania Kontekstów Przestrzeni w Katedrze Designu UAP.
W 2016 uzyskała stopień doktora sztuki za rozprawę pt.
Konstrukcje tkane, tkaniny konstruowane. W 2007 i 2017
roku zdobyła honorowe wyróżnienie za swoje prace
w międzynarodowym konkursie tkaniny artystycznej Valcellina Award.

“Tekstura” (2017)

Splot żeberkowy skośny (sznurek poliestrowy
Autorka wykorzystała technikę splatania nici
metodą tworzenia węzłów. Splot, którym posługuje się w tej pracy bazuje na splocie żeberkowym skośnym stosowanym w makramie. Zmiana
kierunków wiązania pozwala na tworzenie struktur trójwymiarowych i głębi przestrzennej, nadając tkaninie nieco agresywny wyraz. Inspiracją do
tworzenia tkanin przestrzennych jest dla autorki
niesamowity i niewyczerpalny świat geometrii.
Pasja do odkrywania i eksperymentowania z kształtem, bryłą i przestrzenią jest jednym z najistotniejszych czynników w procesie projektowania.
Celem natomiast jest prostota i dbałość o szczegół.
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Natalia Jerzak

www.facebook.com/yerzakdesign
Absolwentka Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów na ASP
im. E. Gepperta we Wrocławiu. Laureatka tytułu „Najlepszy Dyplom – Grafika 2015. Uczeń i Jego Promotor”
przyznawanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Laureatka nagrody
specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w konkursie „Teraz Polska – Promocja i Rozwój” za pracę
magisterską pt. „Współczesny druk na tkaninie w Polsce”.
Specjalizuje się w sitodruku na tekstyliach i projektowaniu wzorów. Odbyła praktyki w studio sitodrukowym Reddot Printstudio w Warszawie, gdzie ręcznie drukowała tapety oraz tkaniny. Wzorem Wandy Telakowskiej, jej celem
jest tworzenie sztuki o wymiarze społecznym. W MiserArt we Wrocławiu współtworzy pracownię sitodruku „SitoOgrodnicy”, angażującą osoby wykluczone społecznie.
Prócz realizowania własnych projektów, stale prowadzi
warsztaty z sitodruku dla dzieci i dorosłych. W 2017r.
kolekcja tkanin jej autorstwa była prezentowana w Londynie, podczas London Design Fair.

“Lato’14 - Maj” (2014)
Sitodruk (bawełna)

„Lato” to zestaw drukowanych techniką sitodruku tkanin, utrwalających botaniczną eksplozję
na płótnie. Inspiracją do ich powstania była polska łąka – niezwykle bujna, soczysta, kojarząca
się z beztroskim dzieciństwem i swobodnym
buszowaniem wśród traw. Kompozycje składają
się z nakładających się na siebie warstw jednego
wzoru, układanych przez Artystkę w sposób intuicyjny, bez gotowego schematu. Odcienie kolorów mieszane są ręcznie i dobierane tak, by
odpowiadać klimatowi danego miesiąca. „Lato”
jest autentyczne, gdyż podstawą kompozycji są
żywe, naświetlone na siatkę rośliny, zebrane na
polnej łące.
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Anna Kokocińska

www.annakokocinska.tumblr.com
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Projektuje kostiumy i scenografie, zajmuje się tkaniną artystyczną. Prowadzi warsztaty projektowo-rękodzielnicze.
Wybrane wystawy: Rysować naturalnie! Międzynarodowa
wystawa rysunku studenckiego, Toruń 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL, Wrocław; Wystawa indywidualna na-zbierane, Wrocław Sofia International Paper Art Biennial 2015,
Sofia.

“Maszynka do wspomnień” (2015)
Technika własna (papier, nici, metal, drewno)
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“Maszynka do wspomnień” należy do cyklu “Na-zbierane”. Autorka początkowo zbierała ślady, które zostają
na torebce herbaty po jej zaparzaniu. Zacieki, pyłki są
swojego rodzaju zapisem. Zapisem, który ma zapach,
układa się w niepowtarzalną kompozycję i, zazwyczaj
niezauważony, trafia do śmieci. Pierwsze prace opierały się na multiplikacji zastanych śladów. Próba konkretyzacji, nadania wyrazistego kształtu, pojawiła się
wraz z nadrukiem zdjęć. Połączyła historie z zacieków
i historie z prywatnych fotografii, wspomnienia gromadzone na cyfrowym nośniku, dawno nie oglądane, trochę
zapomniane - może niepotrzebne, jak wyrzucane herbaciane ślady. Selekcja, nieostrość przedstawień, sprzyjają
przekształceniom. Następstwa wydarzeń nie są zachowane, ślady/zdjęcia mieszają się i powielają. Wspomnienia można podglądać/przeglądać rozwijając i zwijając
taśmę.

Iwa Kruczkowska-Król

www.facebook.com/Iwa.Kruczkowska.Galeria
Urodzona w Zabrzu. Absolwentka Krakowskiej ASP dyplom w 2004 r. z malarstwa sztalugowego w pracowni prof.
Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki. Dyplom ze specjalności scenografia pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajda w 2004 r. W 2012
r. ukończyła studia podyplomowe na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora
sztuk pięknych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana brała udział w licznych plenerach, warsztatach i wystawach w kraju i za
granicą (USA. Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia,
Rosja, Francja, Włochy, Ukraina, Węgry, Bułgaria, Litwa,
Czechy, Słowacja). Zajmuje się malarstwem, scenografią
i tkaniną unikatową.

“W strudze deszczu” (2015)
Technika własna (filc)

Autorkę interesuje stosunek człowieka do natury,
rozumianej tutaj jako świat flory, fauny oraz przyrody nieożywionej. Projekt treściowo inspirowany
jest filozofią zen i traktowaniem natury jako źródła
inspiracji pozwalających zachować dystans wobec
spraw uważanych zwykle (a więc pozornie) za najważniejsze, a także pozwalających zauważyć rzeczy drobne, pozornie nieistotne. Komunikat zawarty
w pracy wskazuje na inne, niż materialne, wartości
istotne dla współczesnego człowieka.
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Maciej Mesznik

www.meszniktextileart.blogspot.com
Dyplom z wyróżnieniem, Wydział Tkaniny i Ubioru, ASP
w Łodzi 2003r. Udział w około osiemdziesięciu wystawach zbiorowych, szesnaście wystaw indywidualnych.
Prace w zbiorach ASP w Łodzi, CMW w Łodzi, CKŚ
w Nakle Śląskim, oraz kolekcjach prywatnych w kraju
i za granicą. Nagrody i wyróżnienia: Nagroda firmy Inter
- Mar - w konkursie Projekt 03, ASP Łódź 2003. Nagroda firmy MT Trade Company z Meksyku – w konkursie
Projekt 03 ASP Łódź 2003. Laureat Etnodizajn Festiwal,
Kraków 2010. Wyróżnienie - 7.M.B.A.T.L. Z krosna do Krosna 2012. Srebrny medal - 10th International Biennial on
Contemporary Textile Art “Scythia 10” Kherson Ukraina
2014 Nagroda Fundacji AKAPI - 8 M.B.A.T.L. Z krosna do
Krosna 2014. Nagroda - 9 M.B.A.T.L. Z krosna do Krosna
2016. Nominacja do nagrody - Małe Formy Plastyczne,
Rzeszów 2016 Le Prix Montrouge 2017 -13e Exposition Internationale d’art. Textile Contemporain Miniartextil “Tiser
les reves”, Paris, France 2017

“Wymyka się” (2016)

Technika własna (bawełna, len, tiul)
Praca reliefowa, budowana przez klejenie
i usztywnianie kolejnych warstw tkaniny
malowanej i drukowanej ręcznie.
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Ewa Mróz
www.ewamroz.pl

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu (dyplom na Wydziale
Architektury Wnętrz i Wzornictwa,
kierunek Scenografia, 2010, uzyskała
również licencjat z zakresu Projektowania Ubioru). Obecnie asystentka w Pracowni Projektowania Ubioru dr hab.
Anny Regimowicz-Korytowskiej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Zajmuje się projektowaniem ubioru kolekcje autorskie, i tkaniną artystyczną.

“Energy (23)”
“Energy (24)”
“Energy (25)”
(2017)

Technika własna (włókno wiskozowe, drut)
Cykl “ENERGY” jest artystyczną interpretacją
obrazów, bodźców, emocji zakodowanych w dzieciństwie. Różnorodność, zwielokrotnienie formy,
kolor oraz cykliczność natury stały się impulsem
do tworzenia... Pierwsze prace powstały w Pracowni Tkaniny Artystycznej (prof. Andrzej Banachowicz, dr hab Paweł Kiełpiński) Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2004 - 2010. Realizacje
“Energy (23)”, “Energy (24)”, “Energy (25)” są kontynuacją cyklu. Nastąpiło zachwianie proporcji materii wiodącej. Zostaje zdominowana przez
sztywną, zimną i oplatającą strukturę. Interpretacji
poddana zostaje kwestia pozytywnej i negatywnej energii.
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Piotr Pandyra
Urodzony w 1981 roku w Myślenicach.
W 2003 roku ukończył Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU)
w Krakowie. W latach 2003/2009 studiował Edukację artystyczną w zakresie
sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie jest doktorantem na
Wydziale Sztuki w macierzystej uczelni.
Swoje kolekcje, rysunki i obiekty prezentował na pokazach i wystawach w kraju
i zagranicą, między innymi w Krakowie,
Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Chinach,
USA, Serbii, Portugali, Wielkiej Brytanii.

Z cyklu „Zapis intymny I” (2016)

Haft ręczny i maszynowy (siatka plastikowa, papier, nici)
W pośpiechu codzienności, otoczeni nowymi mediami,
bardzo rzadko sięgamy po długopis by zapisać swoje myśli.
Pismo odręczne zanika, odchodzi w przeszłość. Autor chciał
uchwycić jego niepowtarzalną siłę i wizualny charakter.

66

Berenika Pyza

www.behance.net/berenikapyza
Urodzona 15 marca 1993 r., pochodzi z Lublina. Absolwentka Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Studia licencjackie ukończyła
w zakresie Projektowania Ubioru, również na
UAP. Rozpatruje formy ubioru na różne sposoby, projektuje i szyje, tworzy przestrzenne
obiekty miękkie. Ostatnio bardzo zajmuje ją
sztuka performance. Uczestniczyła w plenerach międzynarodowych, w wielu działaniach grupowych i indywidualnych. Codziennie od nowa, stara się czujnie obserwować
zjawiska zwykłe, żeby móc czasami – od
wielkiego święta, przeanalizować je w kontekstach kosmogonicznych.

„Zwijam jak tkacz moje życie” (2017)
Tkanina odbarwiana (bawełna, szkło)
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„Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici. Za
dzień i jedną noc mnie zamęczycz”. (ST księga Izajasza 38,12)
Faktyczny wygląd tkaniny rozwiniętej można zobaczyć jedynie na filmie, wiadomo jednak, że każde medium przekłamuje we właściwy sobie sposób opowieść o obiekcie. Motyw
zwinięcia, który stanowi akcję filmu, jest gestem ujmowania,
zabierania, metaforą stopniowego przemijania. Jest zgodny
ze stopniowym zanikaniem pozostałości po czarnym barwniku. Widzimy jak tkanina kumuluje się na rolce, formy mamy
coraz więcej, ale treści - coraz mniej. Na koniec pozostaje
„coś” w kolorze brunatnawym. Wybór sposobu prezentacji
w szklanej gablotce podyktowany był skojarzeniem wyglądu powstałej tkaniny z różnego rodzaju całunami. Gablotka
stanowi pewną ochronę rzeczy cennych czy delikatnych, jest
też ciekawym rodzajem bariery, która nie pozwala w zasadzie na pełniejszy odbiór dzieła.

Natalia Rejszel
www.rejszel.weebly.com

Uzyskała dyplom ze scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz
z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej dyplom magisterski z zakresu kostiumu teatralnego został
nominowany w 36. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz oraz wystawiony między innymi
w Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach
wystawy półfinałowej konkursu o Nagrodę
Scenograficzną im. Jerzego Moskala. Specjalizuje się w projektowaniu kostiumów teatralnych. Współpracowała przy tworzeniu
scenografii oraz kostiumów między innymi
z warszawskim Teatrem Collegium Nobilium,
Teatrem Polskim w Poznaniu oraz z Polskim
Teatrem Tańca.

“Postczłowiek.
Lepszy niż zdrowy” (2015)

Wyszywanie na tkaninie za pomocą maszyny do szycia
(płótno oraz nici)
Autorski komentarz wizualny odnoszący się do technologicznego zwiększania możliwości człowieka. Społeczeństwu
zależy na tym, by jednostka powiększała swój potencjał. Co
na to jednostka? Co Ty na to?
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Marta Sobczyńska

www.facebook.com/FLUgrypatworcza
Aktualnie kończy studia na Wydziale Tkaniny
i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Jednocześnie jest studentką Intermediów
na tej samej uczelni. Brała udział w licznych
wystawach zbiorowych, m. in.: Young Textile
Art Triennial w 2016 roku. W XXVI Konkursie
im. Władysława Strzemińskiego – Projekt
otrzymała Nagrodę Instytutu Włókiennictwa
w Łodzi. Od 2015 roku współtworzy FLU Grypę Twórczą w Krakowie.

“Portret Michała” (2017)
Tkanina żakardowa (bawełna)
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Autorka i Michał są członkami FLU Grypy Twórczej. Grupy
artystycznej, którą artystka sportretowała na dyplomie
magisterskim. Nie skupiała się jednak na twarzach FLU,
ale na osobowości i pasjach poszczególnych członków.
Ma poczucie, że Michał myśli, opowiada i widzi świat zupełnie inaczej niż ona. Ma on logiczny i zarazem abstrakcyjny umysł, dlatego ważnym było dla autorki, aby wziął
udział w pracy nad „Portretem”. Przy jego projektowaniu
większe znaczenie miał proces niż sam efekt końcowy.
Kratkówka została bowiem wygenerowana przez program komputerowy, który przeanalizował częstotliwości
w głosie Michała. Odpowiednie ustawienia w programie
pozwoliły na otrzymanie zerojedynkowego wzoru, który
z łatwością można przełożyć na tkaninę żakardową.
Powstała tkanina o luźnej, jednoraportowej strukturze
bez wyraźnie zaznaczonych splotów, ale mocno zarysowanym charakterze Michała.

Elżbieta Suchcicka

www.youtube.com/watch?v=GIhcOaEsiB0
Dyplom
na
Wydziale
Architektury
Politechniki
Wrocławskiej w 1987 r. Mieszka i pracuje we Lwówku Śl.
jako wolny twórca i architekt. W latach 1989-2016 wystawy
indywidualne w Polsce, Niemczech, Norwegii. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 2001 „Kunst in Goerlitz -jetzt!”,
2004 Ogólnopolski salon plastyki „Egeria” Ostrów Wlkp.,
„Oberlausitzkunstpreis” Pulsnitz, Drezno, 2008 ”Wokół
Jeleniej Góry”, BWA Jelenia Góra, 2012 Międzynarodowy
Konkurs Rysunku im. Andriollego, Nałęczów, 2013 ”Ogrody” Zamek Książ. Projekty artystyczne: 2004 „Miłość do
potęgi trzeciej” – „Salon” teatr Goerlitz, 2010 „a la Jacquard”, Goerlitz, Ennepetal (ESK Essen 2010), 2011 „Begegnungen mit Jakob Boehme”, Goerlitz, 2015 „Wasser
gleich...Woda jest...” Zgorzelec, Goerlitz, 2016 “Wasser
gleich...Woda jest... Łagodny przepływ” ASP Wrocław (ESK
Wrocław 2016). Nagrody i wyróżnienia: 1997 wyróżnienie
w międzynarodowym konkursie „Rzeki, brzegi, mosty”
Zgorzelec, Goerlitz, 2003 wygrana w konkursie na logo
Jeleniej Góry.

“Welon całun” (2017)
Technika własna
(gaza, krochmal, farby akrylowe,
nici bawełniane, listwy)

Kawałek tkaniny, osłona. Welon zakrywa ciało
i twarz panny młodej przed oczami postronnych
aby uchronić jej piękno i dobro młodości. Całun
okrywający martwe ciało chroni otaczających
ludzi przed brzydotą i złem śmierci. Każdy welon
nieuchronnie stanie się całunem.
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Marcin Szymielewicz
www.marcinszymielewicz.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Katedra Grafiki
Warsztatowej i Projektowania Graficznego Dyplom 2003
Grafika Warsztatowa litografia, Nagrody:1998 Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 2003 Nagroda Prorektora
ASP Wrocław, 2008 Honorowe Wyróżnienie Międzynarodowe Biennale Rysunku w Pilźnie, 2012 Druga Nagroda
Międzynarodowy Konkurs Malarski Pejzaż Współczesny
Częstochowa, 2014 Honorowe Wyróżnienie Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa, 2016 Trzecia
Nagroda Triennale Małej Formy Malarskiej Toruń, 2016
Honorowe Wyróżnienie Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa. Ważniejsze Wystawy Indywidualne:
2000 Wrocław ,,Miasta” Galeria Miejsce Dla Sztuki, 2007
Wrocław ,,Wrocław” Galeria Forum Plus, 2007 Warszawa
,,Warszawa” GaleriaVV, 2008 Warszawa ,,Warszawa-Paryż” Galeria Rondo 1, 2010 Warszawa ,,Espana mi sueno”
Centrum Promocji Kultury, 2012 Warszawa ,,Metropolie”
Fabryka Trzciny, 2015 Warszawa ,,Topos” Apteka Sztuki.

“Tuning I” (2017)

Technika własna
(mulina, obudowa monitora LCD, pleksi)
Praca skupiona na iluzji optycznej wywołanej
zmianą kontekstu prezentacji pracy i stworzeniem
obiektu, w którym mulina tworzy środowisko strojonego monitora LCD. Praca przygotowana do instalacji na ścianie podkreśla charakter iluzorycznego monitora.
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Dorota Ścisła

www.behance.net/dorotascisla
Dorota Ścisła studiuje Grafikę Warsztatową
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Pracuje w takich technikach jak wklęsłodruk,
offset, tkanina artystyczna, haft, fotografia oraz
tworzy obiekty artystyczne.

“Trofea regionalne” (2015)

Haft, instalacja (drewno, sztuczne włosy, tkanina)
Warkocze zostały wyeksponowane na deskach
o typowym dla prezentacji trofeów wędkarskich
kształcie. Hafty są zaś swobodną interpretacją tradycyjnych wzorów ludowych z różnych regionów
Polski. Kto tutaj jest łowcą, a kto ofiarą?
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Magdalena Wesołowska-Kuta
www.facebook.com/manufaktura.batik

Z wykształcenia architekt, po ukończeniu studiów na
Wydziale Architektury na Wrocławskiej Politechnice
pracowała jako wykładowca na Akademii Krakowskiej.
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni tkaniny prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler
otrzymała w 2017 roku. Zainteresowanie techniką batiku
zaowocowało całkowitym poświęceniem się pasji i studiami podyplomowymi na Wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Obecnie całkowicie poświęciła się rozwojowi
pracowni Manufaktura Batiku w której pragnie tworzyć
niezwykłe tkaniny zarówno użytkowe jak i artystyczne.
Jej pragnieniem jest reaktywacja historycznej techniki malowania tkanin popularnej w Krakowie tak aby styl
jawajsko-krakowski był rozpoznawany na całym świecie.

“Paschalis III” (2017)

Batik klasyczny – malowany woskiem, shibori
(bawełna)
Tkanina Paschalisa Jakubowicza z 1790 r. stała się
dla autorki inspiracją do wykonania kolekcji batików. Przeniesienie wzorów z kilimów, makatek
czy pasów kontuszowych na współczesną tkaninę
artystyczną z wykorzystaniem innych niż pierwotne
techniki malarskie czy tradycyjne tkackie stało się
ciekawym doświadczeniem. Historyczny wzór,
pierwotnie wiernie odtworzony w technice batiku,
zostaje następnie zdeformowany, a jego wybrane
80

Aleksander Widyński
Studia w latach 1981-1986 na Wydziale Malarstwa i Grafiki
PWSSP w Gdańsku. Od 1989 pracuje na Uczelni, obecnie
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi
pracownię Sztuki Włókna na Wydziale Malarstwa oraz
pracownię Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej
na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się tkaniną drukowaną, grafiką i wystawiennictwem. Uczestnik plenerów tkackich w Polsce i za
granicą: Lisi Jar, Osterhölz-Scharmbeck. Autor wystaw
indywidualnych i wystaw zbiorowych w kraju i za granicą:
5 Ogólnopolskie Triennale Grafiki Polskiej (2003 Katowice); 5 Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny
Unikatowej (2009 Gdynia, wyróżnienie); Laureat nagrody
Prezydenta Miasta Gdyni „Galion” (2008 Gdynia); „Baltic
Mini-Textile Exhibition” (2012 Australia); 8 Międzynarodowego Biennale Sztuki Włókna „Od Lozanny do Pekinu”
(2014 Chiny, Autstanding Award); Ogólnopolska Wystawa
Miniatury Tkackiej w Łodzi (6, 9); Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi (8, 10, 14).

“Struktura koloru” (2012)

Technika własna (bawełna, sitodruk, metal)
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Jadwiga Wosik

www.facebook.com/JadwigaWosik.,TkaninaUnikatowa
W uznaniu dorobku twórczego w 1978 roku otrzymała od
Ministra Kultury i Sztuki tytuł artysty plastyka. Od 1997
roku należy do Międzynarodowej Grupy „Assiociation
Art. Et Realisations Techniques” z siedzibą w Beauvais
we Francji. W roku 1998 w oparciu o dorobek twórczy
została przyjęta w poczet członków ZPAP. Uczestniczyła
w indywidualnych i zbiorowych wystawach krajowych
i zagranicznych (we Francji, Niemczech, na Węgrzech).
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Złota Odznaka Działacza Kultury (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Międzywojewódzka Nagroda im. K. Miarki (1996), Złoty TUR
(1996), Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy (1989,
1999), Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008).

“Meduza” (2015)

Technika własna (wełna, owcze sznurki, korale)
Fascynacje morskim dnem autorka wielokrotnie przenosiła na swój warsztat tkacki. Widać to
w tkaninach „Jeżowiec”, „Topielica” i w prezentowanej pracy „Meduza”
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“Wielowątkowość”
Galeria R20
27.10 - 09.11.2017

Wystawa towarzysząca
I Biennale Tkaniny Artystycznej
w Poznaniu
Kuratorki
Natalia Brodacka
Jagoda Zych

Paulina Buźniak
www.buzniak.com

Studentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na
wydziale Grafiki w latach 2006-2011. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Litografii u prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, aneks w Pracowni Ilustracji dr hab.
Zygmunta Januszewskiego. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające
osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/ 2011.
Od 2011 roku pracuje na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – najpierw jako asystentka
w Pracowni Litografii, później również jako samodzielny wykładowca technik komputerowych dla studentów
pierwszego roku grafiki. Obecnie jest asystentką w Pracowni projektowania Książki i Ilustracji u prof Błażeja
Ostoja Lniskiego i prowadzi warsztaty komputerowe dla
pierwszego roku grafiki. Dziedziny działalności artystycznej: litografia, ilustracja, projektowanie graficzne

“Piece for mom,
piece for dad” (2015)

Druk cyfrowy na tkaninie (kreton, bewełna)
Walka o władzę na linii matka-ojciec to jedna z najcięższych bitew, które toczą się w każdym domu.
Terytorium, o które walczą przeciwnicy, to nie tylko
przykryte miękkim dywanem parkiety, ale przede
wszystkim uczucia żywione do własnego dziecka
oraz uczucia jakimi byśmy chcieli być przez to dziecko obdarzeni. Jeśli dziecko jest nagrodą w tej
walce, zdobywanie jego miłości i zaufania jest
niczym trofeum, idealne do powieszenia w pokoju gościnnym, gotowe do dumnych prezentacji
przed znajomymi.
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Danuta Czyżyk
Mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 2001 roku członek
Związku Polskich Artystów Plastyków. Absolwentka
Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis
w Poznaniu (2000 r.). Prowadzi samodzielną Pracownię
malarstwa i tkaniny (Stary Rynek). Zajmuje się gobelinem,
aplikacją, tkaniną przestrzenną i eksperymentalną oraz
aranżacją przestrzeni. Często realizuje duże formy. Wykorzystuje naturalne materiały - len, sizal, wełnę i wiklinę.
W pracach ażurowych często wykorzystuje postać kobiety i tematy związane z człowiekiem. Prace olejne przedstawiają struktury przestrzeni. Zorganizowała 11 wystaw
indywidualnych. Brała udział w licznych przeglądach ,
plenerach i wystawach zbiorowych m. in. I, II, III, IV, V, VI
Biennale: Środowisko Sztuki - Poznań.

“Ażurowe kamienie” (2012)
Technika własna (len, wełna)
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Tomasz Frasoński
Ukończył Liceum Plastyczne w Radomiu. Przebywał na
stypendium w Chorwacji – Wydział Technologii Tekstyliów w Zagrzebiu (2014-2015), na którym następnie odbył staż i pracował nad projektem badawczym
poświęconym luminescencji włókien i materiałów (2016).
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – dyplom
z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej
prof. Lidii Choczaj z aneksem z fotografii (2016). Tegoroczny stypendysta Marszałka Województwa Łódzkiego.
Obecnie odbywa studia magisterskie w ASP w Łodzi
w Pracowni Projektowania Ubioru Dzianego i w Pracowni Tkaniny Żakardowej. Brał udział w wystawach,
m.in.: “Gea” Miniartextil Como: Villa Olmo, Como, Włochy
(2014); “From Lausanne to Beijing” 8th International Fiber
Art Exhibition, Nantong, Chiny(2014); „Afrika – Istraživanje Reciklaža”, Gallery of Knjižnica Kustošija, Zagrzeb,
Chorwacja (2015); “Art for Peace” International Art Exhibition, Gallery of Artists Union in Armenia, Erywań, Armenia (2015).

“Socjotechnika – słupki
w sondażach, lokalne wybory,
operacja pomyślna:
pacjent umarł zdrowy” (2017)
Technika mieszana (autorska dzianina,
szkło, klejenie klejem UV)
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Socjotechnika z definicji dotyczy osiągnięcia określonych
celów poprzez zamierzoną manipulację społeczeństwem.
Ma na celu jego przekształcenie. Wszyscy są powiązani poprzez rozmyślny lub nierozmyślny nadzór jednych
ludzi nad drugimi, w którym stosuje się normy powszechnie akceptowalnego zachowania. Filozof Michel Foucault
podczas swoich badań roztoczył ponurą wizję współczesnego państwa, które przeniknięte jest siecią stosunków władzy. Foucault zdefiniował dwa rodzaje tej władzy:
władzę nad ciałami za pomocą technik nadzoru i instytucji
karnych oraz biowładzę, która sprawowana jest nad populacją, nad życiem i żywymi istotami. Praca ta odnosi się
do w/w problemu. Misternie wykonane obiekty zamknięte
są w szklanych kapsułach. Każdy obiekt jest inny, jednak
pokazany w grupie stanowi spójną masę, noszącą w sobie ascetyczny i czysty laboratoryjny charakter. W której
probówce my się znajdujemy?

Agnieszka Godszling
Studiowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.
Dyplom mgr sztuki uzyskała w 2010 r. w Pracowni Tkaniny
Artystycznej. Tytuł dr sztuki obroniła w 2015 r. na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. W.
Strzemińskiego w Łodzi. Od 2010 r. nauczyciel akademicki UAM Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Zajmuje się sztuką włókna oraz tkaniną unikatową.
Od 2007 r. bierze czynny udział w Międzynarodowym
Fest walu Sztuki Włókna w Kowarach. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych oraz uczestniczką licznych
wystaw w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Włochy,
Turcja). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.:
Grand Prix w 9 Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
„Z krosna do Krosna”, Krosno (2016); I Nagroda (2009), II
Nagroda (2012, 2008), III Nagroda (2013) w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Włókna, Kowary; Nagroda Arcadii w 8 Międzynarodowym Konkursie Arrasu, Tkaniny
i Sztuki Włókna, Sala Baganza (Włochy).

“8/28”
z cyklu “Wewnętrzna
wątpliwość” (2017)
Gobelin (wełna, sizal)
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Małgorzata Górska-Ogórek
www.malgorzata.gorska.asp.lodz.pl

W latach 1997–2002 studia w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2004 roku
pracownik dydaktyczny Pracowni Intermediów Wydziału
Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie
tkaniny, animacji i rysunku.

“Zaszłości” (2015)

Szycie ręczne
(dzianina bawełniana pozyskana
z używanych ubrań)
Praca dotyczy kategorii pamięci, zmieniającej się, zanikającej akumulacji złych
wspomnień.
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Małgorzata Górska-Ogórek
www.malgorzata.gorska.asp.lodz.pl

W latach 1997–2002 studia w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2004 roku
pracownik dydaktyczny Pracowni Intermediów Wydziału
Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie
tkaniny, animacji i rysunku.

“Rzeczy osobiste” (2016)
Szycie ręczne (dzianina bawełniana
pozyskana z używanych ubrań)

Kolekcja przedmiotów o trudnej do określenia funkcji, pozostawionych przez kogoś,
zastąpionych przez inne, może bardziej
praktyczne rzeczy…
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Sara Hupas
Urodzona w 1987 roku w Prudniku. Absolwentka PLSP
im. Jana Cybisa w Opolu. W latach 2007-2010 studentka
opolskiego Instytutu Sztuki na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom w pracowni rzeźby pod kierunkiem Prof. Mariana Molendy. Od
roku 2010 studentka Rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktualnie przygotowuje pracę dyplomową w Pracowni Rzeźby IV, którą
prowadzi Prof. Józef Murzyn oraz aneks do dyplomu przy
współpracy z Prof. Krzysztofem Nitschem (Pracownia
Rzeźby w Metalu) oraz Panią Prof. Ewą Janus (Pracownia
Rysunku III). Zajmuje się kształtowaniem materii na gruncie działań rzeźbiarskich, od małej formy po realizacje
monumentalne. Czerpie ze zjawisk /sytuacji/ swoistych
cech materii. Poszukiwania w strukturze dają impuls do
przeobrażeń, nadawania sensów i znaczeń. Choć na ogół
działa na gruncie abstrakcji, prace zawierają pierwiastek
emocjonalny odsyłający do psychiki oraz doświadczenia
człowieka.

“Od spokojnej wody,
po wzburzone morze”
(2015)
Technika własna (drewno, agrowłóknina,
kulka styropianowa)
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Anna Kokocińska

www.annakokocinska.tumblr.com
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Projektuje kostiumy i scenografie, zajmuje się tkaniną artystyczną. Prowadzi warsztaty projektowo-rękodzielnicze.
Wybrane wystawy: Rysować naturalnie! Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego, Toruń 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL, Wrocław; Wystawa indywidualna
na-zbierane, Wrocław Sofia International Paper Art Biennial 2015, Sofia.

“Przyszpilone” (2016)

Technika własna
(zużyte torebki po herbacie, drewno, szkło)
Praca przyszpilone należy do cyklu na-zbierane.
Autorka początkowo zbierała ślady, które zostają
na torebce herbaty po jej zaparzaniu. Zacieki, pyłki są swojego rodzaju zapisem. Zapisem, który ma
zapach, układa się w niepowtarzalną kompozycję i,
zazwyczaj niezauważony, trafia do śmieci. Pierwsze
prace opierały się na multiplikacji zastanych śladów.
Próba konkretyzacji, nadania wyrazistego kształtu,
pojawiła się wraz z nadrukiem zdjęć. Połączyłam
historie z zacieków i historie z prywatnych fotografii,
wspomnienia gromadzone przez ostatnie osiem lat
na cyfrowym nośniku, dawno nie oglądane, trochę
zapomniane - może niepotrzebne, jak wyrzucane
herbaciane ślady. Przyszpilone obejmują wspomnienia, które zostały wyselekcjonowane i zamknięte
w ramkach.
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Karolina Pielak
Obecnie jest studentką 5 roku malarstwa na Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Sztuką włókna zaczęła zajmować się w ramach uczestnictwa w zajęciach w Pracowni Sztuki Włókna prowadzonych przez dr Agatę Zi
ińską-Głowacką i prof. Aleksandra Widyńskiego. Zainteresowanie tkaniną przeniosła także do części swych
prac w pracowni malarskiej. Zajmuje się sztuką eksperymentalną i uważa swoje prace za głęboko poszukiwawcze. Na obecnym etapie nie podążają one za jakimkolwiek nurtem. Jednak jednym z głównych przedmiotów
fascynacji artystki jest filc. W swej postawie twórczej
używa go w sposób dyskretny, tak aby stanowił poszlakę i nić początków warstw tkaniny. Posługuje się też
nim w ramach tworzenia różnego rodzaju obiektów artystycznych. Brała udział w kilku wystawach tkaniny, m.in
w Międzynarodowej wystawie ’KSIĄŻKA-NIE-KSIĄŻKA’
Stacja Kultura Rumia 2017

“Znalezione zapomniane”
(2016)

Technika mieszana (filc, fotografia, tkanina)
Pracę stanowi zestaw uszytych własnoręcznie 3
książeczek ze starymi fotografiami wraz ze wstawkami z filcu. Fotografie zostały zakupione na jarmarku.
Stanowią one dla autorki zwierciadło upływającego czasu i związanego z nim zapomnienia. Wplatając w nie kolorowy filc będący nicią/kolorowym
mchem, łączy ona czas przeszły i przyszły. Jest to
interpretacja przypadkowych fotografii i postaci tak
bardzo podobnych do tych z rodzinnego albumu.
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Berenika Pyza

www.behance.net/berenikapyza
Urodzona 15 marca 1993 r., pochodzi z Lublina. Absolwentka Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studia licencjackie
ukończyła w zakresie Projektowania Ubioru, również na
UAP. Rozpatruje formy ubioru na różne sposoby, projektuje i szyje, tworzy przestrzenne obiekty miękkie. Ostatnio bardzo zajmuje ją sztuka performance. Uczestniczyła
w plenerach międzynarodowych, w wielu działaniach
grupowych i indywidualnych. Codziennie od nowa, stara
się czujnie obserwować zjawiska zwykłe, żeby móc
czasami – od wielkiego święta, przeanalizować je w kontekstach kosmogonicznych.

„Środki bezpieczeństwa” (2017)
Tkanina szyta (bawełna, szkło)
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05. 04. 2017 r., Pionki k. Radomia - opuszczona elektrownia. Krótkie działanie dokamerowe polegające
na wskazywaniu; gest ten odbywa się z użyciem przygotowanego wcześniej substytutu palca, „osłonki”
na palec wskazujący. „Osłonka” uszyta jest z wyjściowo czarnej tkaniny bawełnianej, która została potraktowana niezawodnym wybielaczem chlorowym
“Tytan” (czyli poddana zabiegowi unicestwiającemu). Wskazywanie może mieć znaczenie nakazujące lub ostrzegające przed niebezpieczeństwem.
Kilkudniowy pobyt w niegdyś ogromnej i pięknej
elektrowni w Pionkach upływał pod znakiem absurdu. Na każdym kroku można było dostrzec upomnienia, że „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przede
wszystkim, zawsze i wszędzie, niezależnie od okoliczności”. Poza tym, jednak wiadomo nic bardziej
nie ubezpiecza niż korzystanie z własnego rozumu.
Może przypomni mi o tym „relikwia” palca, która
przed niczym nie może
ochronić. Film nagrał i zmontował Tomasz Drewicz.

Tomasz Rogaliński

www.tomaszrogalinski.blogspot.com
Uczestniczył w wystawach zbiorowych: „Najprawdziwsze historie miłosne. Alegorie miłości we współczesnej sztuce polskiej”, Muzeum Sztuki Współczesnej,
Szczecin 2010; „Zwierzenia: czułość istnienia”, Galeria
Sztuki Wozownia, Toruń 2011; „Praca kobiety nigdy się
nie kończy”, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
2013. Wystawy indywidualne: „Dwoistość natury ślimaka”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2014, „Androgynia
– moja miłość”, Galeria Scena, Koszalin 2015. W swojej
twórczości konsekwetnie rozmywa pierwiastki męskie
i żeńskie, łączy rozmaite materiały plastyczne (tkanina,
glina, gips, styropian) i techniki (szydełkowanie, szycie
własnoręczne i maszynowe, haft).

“Moja tożsamość” (2016)

Szydełkowanie (włóczka bawełniana, styropian)
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W starożytnej teorii zapłodnienia biel symbolizowała nasienie męskie, czerwień krew menstruacyjną. Średniowieczni filozofowie w bieli dostrzegali
kobiecość, a w czerwieni męskość. Jak widać, niezależnie od epoki i wygłaszanej idei, biel i czerwień to
zawsze para przeciwieństw. Z połączenia obu wynika nowa wartość - coś, co jednoczy, czyli różowy pas
(barwa pośrednia). W ujęciu psychologii jungowskiej
powiedzielibyśmy o syzygii Animy i Animusa – archetypowej kobiecości i męskości. Robótki ręczne
można scharakteryzować jako umiejętność operowania określonymi przedmiotam. W rzeczywistości
czynności te nie mają nic wspólnego z kobiecością.
„[...] Każdy człowiek, który potrafi zintegrować i uznać
męskie oraz kobiece części swojej psychiki, nosi
w sobie potencjał do kreatywnego działania, czyli
do sublimacji nieosiągalnego pragnienia, aby mieć
dwie płcie [...]” (J. McDougall, „Wiele
twarzy erosa”)

Joanna Rudzińska

Urodzona w Mikołowie 19 sierpnia 1993 roku. W 2012 roku
ukończyła I LO im. Karola Miarki w Mikołowie. W latach
2012 – 2014 studiowała wzornictwo na WST w Katowicach. Następnie w 2015 roku rozpoczęła studia na ASP
Katowice na kierunku Grafika Warsztatowa, gdzie uczy się
do dzisiaj. Uczestniczka wielu konkursów plastycznych
o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Niektóre z wyróżnień i nagród: 2004 rok (Bytom)
– nagroda główna w Wojewódzkim Konkursie na wykonanie lalki teatralnej. 2007 rok (Tychy) – kwalifikacja do
wystawy w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”. 2011 rok (Bytom) –
Nagroda Fundacji „ Akapi” w VII Międzynarodowym Biennale Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Silezjany”.
Na co dzień zajmuje się szeroko pojętym rękodziełem
artystycznym, rzeźbą oraz grafiką.

“Ulotność” (2017)

Technika własna
(pleksi, tkanina, tworzywo sztuczne, metal)
Chyba każdy kiedyś zastanawiał się nad problemem
przemijania, ulotnością zjawisk ziemskich. Autorka
stara się porudzyć ten temat, pokazać to zjawisko.
Delikatne struktury tworzące jakby świat podwodny zostały umieszczone w szczelnie zamkniętej,
przeźroczystej przestrzeni.
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Weronika Szymańska
www.verszymanska.wordpress.com

2013 - Ukończenie ZPSP im. W.Gersona w Warszawie ze specjalizacją tkaniny artystycznej. 2016 - Dyplom
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Edukacji Artystycznej, kierunek Animacja Kultury. Obecnie
studentka Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu.

“Natrii Chloridum” (2017)

Technika własna (bawełna, wosk, sól, barwnik, szkło)
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Studium krystalizacji soli wraz z barwnikiem na materiale częściowo pokrytym woskiem. Faza początkowa była konsekwentnie planowana, od kolorystyki, formatu tkaniny do nałożenia wosku, na granicy
którego miała osadzić się sól. Chemiczny proces
jednakże był już niekontrolowany. Ingerencja autorki
polegała na doborze proporcji roztworu solnego oraz
na przerwaniu dalszej krystalizacji, poprzez wyjęcie
tkanin z soli. Badanie to analizuje pojedynczy kryształ jak również cały ich zbiór, który ma konsekwencje
w rzeźbie, fakturze czy kolorze tkaniny. Cały charakter laboratoryjny tego procesu jest zwieńczony poprzez zamknięcie form w szklanych akwariach. Jako
archiwalne rekwizyty mogą być dowolnie prezentowane, ułożona równo obok siebie lub w dystansie.
Praca ta jest efemeryczna, gdyż z czasem skrystalizowana sól, wykruszy się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Marta Szypulska
W 2014 ukończyła Liceum Plastyczne w Lublinie ze specjalizacją Tkanina Artystyczna, swoje zainteresowania
w dziedzinie tkaniny postanowiła kontynuować. Obecnie
ukończyła studia licencjackie na kierunku Scenografii ze
specjalizacją Projektowanie Ubioru w pracowni Ubioru
Unikatowego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

“Izolacja” (2016)

Technika własna
(folia aluminiowa, materiał transparentny)
Kokon (z fr. cocon – powłoka) – zewnętrzna osłona jaj zwierząt z różnych jednostek systematycznych zbudowana
z różnych wydzielin ciała. Kokon jest wytwarzany przez
zapłodnioną samicę, w formie jednolitej, skórzastej
powłoki, izolującej jajo od otoczenia, chroniącej przed
niesprzyjającymi warunkami środowiska, drapieżnikami i rozwojem grzybów. Zawiera substancje odżywcze
dla wylęgającego się zwierzęcia. Folia aluminiowa pełni
funkcję izolacji. Przydaje się wszędzie, gdzie ważne
jest utrzymanie temperatury wewnątrz i odizolowanie pomieszczenia od czynników zewnętrznych. Pierwszym etapem odizolowania się autorki było zawinięcie
się z prześcieradło przybierając formę kokonu. Kolejny
etap to silne poczucie bezpieczeństwa, którego skutkiem jest prezentowana praca. W kokonie obecny jest
autoportret, którym artystka zaznacza swoją obecność
(woda, temperatura, masa).

116

Alina Śmietana

www.alinsmietan.wixsite.com/alinasmietana
Aktualnie studentka II roku Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej na Wydziale Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu. Otrzymała wyróżnienie Zakładu Rysunku na międzynarodowej wystawie rysunku studenckiego „Rysować
naturalnie”, Toruń, 2016. Uczestniczyła w X Festiwalu
Performance ‘Koło Czasu’, CSW Toruń, 2016.

“Skarpetki” (2017)

Ready-made/projektowanie graficzne (tkanina, papier)
“Skarpetki” to nowy pl.musisz-mieć modowy w dziale
zwanym “odzieżą patriotyczną”. A ty, nie marzysz o deptaniu flagi z każdym krokiem?
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Dominika Walczak
Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego
w Łodzi w latach 2010-2015. Dyplom z wyróżnieniem
w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Włodzimierza
Cygana oraz Pracowni Tkaniny Drukowanej prof. Krystyny Czajkowskiej. Od 2016 roku zatrudniona w ASP w Łodzi
na stanowisku asystenta w Katedrze Druku na Tkaninie.
Wybrane wystawy: 2017: 27th Edition of the International Exhibition Miniartextil „Borderline” Como, Włochy; 7th
World Textile Art WTA Biennial – „Diversity”, Montevideo,
Urugwaj; The 8th International Exhibition Mini-Textile
Art “Scythia”, Kherson, Ukraina; 11 International Minitextile Triennial „Libre comme l’art”, Angers, Francja; 2016:
II YOUNG TEXTILE ART TRIENNIAL- Centralne Muzeum
Włókiennictwa, Łódź; III Edition CONTEXTILE - Contemporary Textile Art Biennial, Guimares, Portugalia; 2015: V
International Minitextile Exhibition, „Imago”, Szhombateley Keptar, Węgry; 2014: 16th Minitextile International Exhibition „Textile over gold”, Bratysława.

“Traces” (2015)

Transfer na tkaninie oraz technika własna
(tkanina poliestrowa, nici jedwabne)
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Tkanina to medium odwołujące się do współczesności, jednocześnie posiadając spore zaplecze w tradycji,
a także mające zdolność do aktualizowania się i modyfikacji. Rozpatrując tkaninę w tym aspekcie, chciałam
uchwycić niezwykłość tego medium mającego tak duży
wpływ na nasze życie. Fascynuje mnie to, jak defekty
powstałe na powierzchni tkaniny zmieniają jej strukturę i niczym ludzka blizna, stanowiąc swoiste tło dla
wspomnień i osobistych historii. Wspomnienia o cielesności często są zachowywane w ubraniach. Doświadczenia i emocje pozostają w strukturze tkaniny czyniąc
z niej rodzaj pamiątki oraz nośnik osobistych historii
i intymnych wspomnień. Pracując nad cyklem prac pt.
„Traces”, autorka szukała związków światła z działaniem
metafizycznym i odwołaniem do innego rodzaju rzeczywistości. Iluzyjność prac, ich swego rodzaju niematerialność ułatwia wejście w inny obszar percepcji, dając
odbiorcy szerokie pole do odczytywania.

btapoznan@gmail.com
www.btapoznan.pl
www.facebook.com/btapoznan
galeriajak@gmail.com
www.facebook.com/galeriajak
fundacjajakmalowana@gmail.com
www.jakmalowana.pl
www.facebook.com/fundacjajakmalowana

Wesprzyj nas:
65 1090 2590 0000 0001 3244 4664
Tytuł przelewu: Cele statutowe Poznań
122

Zrealizowano
ze środków
Miasta Poznania

Wystawa została zrealizowana ze środków Miasta Poznania w ramach zadania publicznego
“Jak patrzy - roczny program wystaw sztuki współczesnej w Galerii Jak”.
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