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PUNKT WYJŚCIA

Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna 

do Krosna” w latach 2000-2018 wypracowało godną pozycję dla 

„tkaniny kameralnej”, która obecnie przynależy do tradycji lniar-

skich Krosna i regionu Karpaty. Okoliczność tę, zawdzięcza się ów-

czesnej dyrektorce Muzeum Rzemiosła, pani Ewie Mańkowskiej, 

która była inicjatorką i organizatorką konkursu i cyklicznych wystaw 

„Z krosna do Krosna”. Data narodzin MBATL  „Z krosna do Krosna” 

jest związana z upadkiem krośnieńskiego przemysłu lniarskiego. 

Rok 2000 zapisał się w pamięci krośnian rozbiórką neonu ZPL KRO-

SNOLEN, znaku rozpoznawczego firmy dającej utrzymanie kilku 

tysiącom mieszkańców Krosna i okolic. Nowa idea podjęta wów-

czas przez Muzeum Rzemiosła połączyła teraźniejszość z przeszło-

ścią, dając jednocześnie początek kolekcji współczesnej artystycz-

nej tkaniny lnianej. Podjęto także ideę krzewienia ekologii wśród 

osób poszukujących środków artystycznych, w tym subtelnego, 

naturalnego surowca pochodzenia roślinnego, czyli lnu o błękit-

no-modrych kwiatach. W regulaminie wystawy sprecyzowano wa-

runki formalne, określające wymiary pracy kameralnej zajmującej 

pozycję między miniaturą klasyczną a dużą formą tkacką, królują-

cą  w salonach sztuki w Polsce i w świecie. Okres dziesięciu edy-

cji MBATL  ożywił międzynarodowe kontakty z muzeami i galeria-

mi obszaru pogranicza, co stwarza szansę dla 11. edycji biennale 

na kontynuację  wystawy wędrującej w Euroregionie Karpackim. 

11. MBATL „Z krosna do Krosna”, pomimo czteroletniej przerwy 

spowodowanej pandemią COVID-19, i toczącą się aktualnie za-

trważającą wojną wywołaną przez Rosję w Ukrainie, skupiło wie-

lu artystów z Polski i ze świata, w tym z: Czech, Finlandii, Japonii, 

Litwy, Łotwy, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA. Gremium 

jurorów powołane przez dr inż. Martę Rymar, dyrektorkę Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie, do oceny prac zgłoszonych na 11.  BATL 

„Z krosna do Krosna” jednomyślnie zakwalifikowało do ekspozy-

cji 113 prac osiemdziesięciu profesjonalnych artystów i ośmiu 

debiutantów. Z dużą satysfakcją przyjęto fakt, iż gros prac wy-

konano technikami klasycznymi i pochodnymi z dominantą me-

dium lnianego, które daje szerokie możliwości eksperymentalne 

i technologiczne, a tym samym zapewnia kontynuację tradycji 

lniarskich, jako dorobku kulturowego Krosna. Organizator wysta-

wy zachęcił uczestników, by w kartach zgłoszeniowych wpisali 

motto, sentencję, opis okoliczności, które były impulsem procesu 

twórczego. Wielu twórców wykorzystało tę możliwość, dlatego 

przytaczam kilka wybranych cytatów, które przekonają odbiorcę, 

STARTING POINT
In the years 2000-2018, “Z krosna do Krosna” 11th International 

Artistic Linen Cloth Biennial developed a worthy position for the 

“small-size textiles”, which now belongs to the linen tradition of 

Krosno and the Carpathian region. This circumstance is due to 

the then director of the Museum of Crafts, Ms Ewa Mańkowska, 

who was the initiator and organizer of the competition and cy-

clical exhibitions of “Z krosna do Krosna”. The date of birth of the 

“Z krosna do Krosna” MBATL is related to the decline in the linen 

industry in Krosno. The year 2000 was remembered by the inhab-

itants of Krosno for the demolition of the ZPL KROSNOLEN neon 

sign, the hallmark of the company providing livelihood for sever-

al thousand residents of Krosno and its vicinity. A new idea taken 

up at the time by the Museum of Crafts combined the present 

with the past, giving rise to a collection of contemporary artistic 

linen cloth at the same time. The idea appeared to   promote ecol-

ogy among people looking for artistic means, including a sub-

tle, natural raw material of plant origin, i.e. linen with its blue and 

cerulean flowers. The exhibition regulations specified the formal 

conditions that defined the dimensions of a small work that took 

a position between a classic miniature and a large weaving form 

reigning in art salons in Poland and in the world. The period of ten 

MBATL editions revived international contacts with museums and 

art galleries of the border area, which created an opportunity for 

the 11th edition of the biennial to continue the travelling exhibi-

tion in the Carpathian Euroregion.

Despite the four-year break caused by the COVID-19 pandemic 

and the ongoing alarming war caused by Russia in Ukraine, “Z kro-

sna do Krosna” 11th MBATL has attracted many artists from Poland 

and the world, including the Czech Republic, Finland, Japan, Lith-

uania, Latvia, Slovakia, Great Britain, Ukraine and the USA. The jury 

appointed to “Z krosna do Krosna” 11th MBATL by the director of 

the Crafts Museum in Krosno Marta Rymar, D.E. unanimously ad-

mitted 113 works by eighty professional artists and eight debu-

tants for the competition. It was received with great satisfaction 

that most of the works had been made with the use of classi-

cal techniques and derivatives dominated by the linen medium, 

which gives wide experimental and technological possibilities and 

thus ensures the continuation of the linen traditions as the cul-

tural heritage of  Krosno. The organizer of the exhibition had en-

couraged the participants to include a motto, sentence or descrip-

tion of the circumstances that were the impulse of the creative 
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że dialog z artystą trwa w czasie oglądania wystawy. Równo-

cześnie zapraszam do przeczytania tekstów autorskich przyna-

leżnych eksponowanym dziełom zamieszczonych w katalogu.

Zapomniany archetyp greckiej Penelopy powraca do kultury europej-

skiej za sprawą ukraińskich kobiet tkających maskujące siatki. Siatki, 

które, jak piszą ich mężowie, cenniejsze bywają od chleba.

Wśród tego totalnego szaleństwa istnieje uczynność, niesamolubność, 

czułość i sztuka. Ingmar Bergman, Z życia marionetek

[…] Siły Zbrojne Ukrainy, w których pełnią służbę dziesiątki tysięcy ko-

biet, bronią Ojczyzny. […]  2 kwietnia 2022 roku miała miejsce kolejna 

wymiana jeńców – ukraińskie żołnierki wróciły z rosyjskiej niewoli. Ro-

syjscy okupanci próbowali moralnie złamać schwytane kobiety, sto-

sując różnego rodzaju upokorzenia – rozbierając je, żądając mówie-

nia po rosyjsku, goląc głowy […] Jednak na zdjęciach zrobionych po 

powrocie naszych Obrończyń z niewoli widziałam na ich twarzach 

nie depresję, ale godność i światło. […] są piękne wewnętrznie i ze-

wnętrznie – z włosami i bez…

Twardość metalu i ostrość szkła są słabsze od potęgi ludzkiego ducha 

wcielonego w miękkie i nietrwałe włókno.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

process. Many artists took advantage of this opportunity, which is 

why I am presenting a few selected quotes that will convince the 

viewer that the dialogue with the artist continues while viewing 

the exhibition. At the same time, I encourage you to read the au-

thors’ texts for the exhibited works in the catalogue.

The forgotten archetype of the Greek Penelope returns to the Europe-

an culture due to Ukrainian women weaving masking nets. The nets, 

their husbands say, are more precious than bread.

Among this total madness there is helpfulness, selflessness, tender-

ness and art.

Ingmar Bergman, From the Life of the Marionettes

[…] The Armed Forces of Ukraine, in which tens of thousands of wom-

en serve, have been defending the Motherland. […] On April 2, 2022, 

another exchange of prisoners took place - Ukrainian women soldiers 

returned from Russian captivity. The Russian occupiers had tried to 

break the captured women morally by using various types of humili-

ation - undressing them, demanding that they speak Russian, shav-

ing their heads […] However, in the photos taken after our Defend-

ers had returned from captivity, I did not see depression on their faces, 

but dignity and light […] they are beautiful internally and external-

ly - with or without hair… 

The hardness of the metal and the sharpness of the glass is weak-

er than the power of the human spirit, embodied in the soft and per-

ishable fibre.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler 
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11. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ 
,,Z KROSNA DO KROSNA’’ 2022 

Jedność i bogactwo […] sztuki, nie są wcale identyczne z fuzją wszel-

kiego rodzaju doznań zmysłowych, typową dla naszego sposobu od-

bierania rzeczywistego świata. W sztuce bowiem różne środki wyra-

zu muszą być rozdzielone i tylko jedność wyższego rzędu może ten 

podział przezwyciężyć’.

Powyższy cytat pochodzący z twórczości teoretyka sztuki Rudolfa 

Arnheima wciąż aktualizuje istotę budowania jedności sztuki po-

przez akceptację jej różnorodnych rozwiązań formalnych. Słowa 

te mają ważne znaczenie w kontekście wydarzenia „wyczekane-

go”, które odbywa się po czterech latach przerwy spowodowanej 

pandemią COVID-19 i splata z nowymi rozterkami duchowo-spo-

łecznymi związanymi z wojną w Ukrainie. 11. Międzynarodowe 

Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” to wy-

stawa o ponad dwudziestoletniej historii, którą tworzyły wybit-

ne osobowości świata kultury i sztuki. Ta prezentacja sztuki włók-

na nawiązująca do tradycji tkactwa lniarskiego regionu wpisana 

w kalendarium wydarzeń Muzeum Rzemiosła w Krośnie ma zarów-

no wiernych, jak również nowych uczestników oraz niezmiennie 

wspaniałych organizatorów. Programową formułę obecnej edycji 

wzbogacił zapis dotyczący rozszerzenia palety mediów twórczych 

o inne oprócz lnu tworzywa tekstylne pochodzenia naturalnego 

(roślinne i zwierzęce), pozostawiając kameralne wymiary oscylują-

ce pomiędzy 25 a 60 cm w trzech wymiarach. Zachowana została 

również idea wspólnoty tradycji historycznych w dziedzinie tkac-

twa krajów Euroregionu Karpackiego, przy równoczesnej akcepta-

cji różnorodności z innych regionów świata. Wspólny mianownik 

wynika ze stosowania włókien naturalnych. Jaka zatem jest kondy-

cja obecnego wydarzenia? W wystawie bierze udział 88 artystów 

(w tym 8 młodych debiutantów). Reprezentowane są różne kraje, 

pokolenia, ośrodki akademickie. Zapowiada się prezentacja peł-

na różnorodnych wypowiedzi artystycznych – zwielokrotnione-

go obrazu rozwiązań dla wzrokowej haptyczności dzieł. Piet Mon-

drian powiedział: Najważniejsze czynniki w sztuce to emocje i intelekt, 

kierowane przez intuicję, a prof. Irena Huml dodała: Tkanina […] za-

wiera w swych dziełach znaczny ładunek emocji i zachowuje wymiar 

odwiecznych człowieczych umiejętności oraz człowieczych pragnień. 

Wśród biorących udział w biennale obiektów tekstylnych, odkryje-

my bogactwo tradycyjnych walorów oraz rozwiązania oscylujące 

”Z KROSNA DO KROSNA” 11TH INTER-
NATIONAL ARTISTIC LINEN CLOTH  
BIENNIAL 2022 

“The unity and richness […] of art are not at all identical to the fu-

sion of all kinds of sensory experiences typical of our way of per-

ceiving the real world. In art, various means of expression must 

be separated and only a unity of a high order can overcome this 

division.”

The above quote from the work of art theorist Rudolf Arnheim still 

updates the essence of building the unity of art through the ac-

ceptance of its various formal solutions. These words have an im-

portant meaning in the context of the “long-awaited” event that 

takes place after a four-year break caused by the COVID-19 pan-

demic and is intertwined with new spiritual and social dilemmas 

related to the war in Ukraine. The “Z krosna do Krosna” 11th Interna-

tional Artistic Linen Cloth Biennial is an exhibition with over twen-

ty years of history, created by outstanding personalities from the 

world of culture and art. This presentation of fibre art, referring to 

the tradition of linen weaving in the region and included in the 

calendar of events of the Museum of Crafts in Krosno, has both 

regular as well as new participants and invariably great organizers. 

The programme formula of the current edition was enriched by 

a new aspect concerning the extension of the range of creative 

media with other, apart from linen, textile materials of natural or-

igin (plant and animal), leaving the work size from 25 to 60 cm in 

three dimensions. The idea of the community of historical tradi-

tions in the field of weaving in the Carpathian Euroregion coun-

tries was also preserved, with the simultaneous acceptance of di-

versity of other regions of the world. The common denominator is 

the use of natural fibres. By extension, what is the condition of the 

current event? 88 artists (including 8 young debutants) are tak-

ing part in the exhibition. Various countries, generations and ac-

ademic centres are represented. The event promises to be a pres-

entation full of heterogeneous artistic expressions - a multiplied 

image of solutions for the visual hapticity of works. Piet Mondrian 

said: “The most important factors in art are emotions and intellect, 

guided by intuition,” and prof. Irena Huml added: “The fabric […] 

contains in its works a significant emotional charge and retains 

the dimension of eternal human skills and human desires.” Among 

the textile objects presented in the biennial, we will discover the 

wealth of traditional values and solutions oscillating towards freer 
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w kierunku swobodniejszych wypowiedzi artystycznych. Znajdzie-

my małe płachetki tkanin zamknięte w ramkach, okrągłe i owal-

ne hafciarskie tamborki, geometryczne – przestrzenne bryły, od-

niesienia do książek czy masek oraz organiczne kształty zarówno 

lekkie i zwiewne, jak również zwarte organiczne bryły. Prace po-

wstały w oparciu o wykorzystanie różnorodnych technik, tych kla-

rownie rozpoznawalnych, jak również będących wynikiem autor-

skich zmagań z formą i materią. Przeploty, hafty, aplikacje, druki, 

dzierganie, wiązanie, formowanie, barwienie, klejenie, szycie, pru-

cie, montaż, dekonstrukcja dały różnorodne rozwiązania przyna-

leżące do rozwiązań metaforycznych oraz podążających w stronę 

czystej formy – bez natychmiastowych skojarzeń. Artyści zapropo-

nowali bogaty wachlarz materiałów i unikatowych metod ich pre-

parowania. Dominuje len we wszelkich odmianach od nasion po-

przez różnej grubości nici, sznurki, niedoprzędy i plewy. Ponad to: 

różnorodne tkaniny, papiery, metale, drewno, plastik, trawa, liście, 

drobiazgi. Wszystkie prace zespalają się w bogatą całość. Z pew-

nością we wspólnej prezentacji odnajdziemy struktury ich we-

wnętrznych dialogów. Sztuka […] jest jedną z nagród, jakie otrzy-

mujemy za myślenie o tym, co widzimy – konstatuje Rudolf Arnheim.

Dr hab. Hanna Wojdała-Markowska, 

prof. UTH w Radomiu

artistic expression. We can find small patches of fabrics enclosed 

in frames, round and oval embroidery hoops, geometric spatial 

solid figures, references to books or masks, organic shapes both 

light and airy as well as compact organic lumps. The works were 

created with the use of various techniques, those clearly recog-

nizable as well as those resulting from the author’s struggle with 

form and matter. Interlacing, embroidery, appliques, prints, knit-

ting, binding, forming, dyeing, gluing, sewing, ripping, assembly, 

deconstruction gave a variety of solutions belonging to metaphor-

ical solutions and moving towards pure form – without immedi-

ate associations. The artists proposed a wide range of materials 

and unique methods of their preparation. Linen dominates in all 

its varieties, from seeds to threads of different thickness, strings, 

roving and chaff. Moreover, various fabrics, papers, metals, wood, 

plastic, grass, leaves, trinkets were used. All works blend into a rich 

whole. Certainly, in the joint presentation we will find the struc-

tures of their internal dialogues. “Art […] is one of the awards we re-

ceive for thinking about what we see,” concludes Rudolf Arnheim.

Dr hab. Hanna Wojdała-Markowska, 

Prof. UTH in Radom
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JOANNA ALEXANDROWICZ
POLSKA | POLAND

ЗАВІСА / LITTLE CURTAIN

57x54.5 cm, technique: knit (knitting needles), material: linen thread, 2022

Joanna Alexandrowicz is a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Gradu-

ated with honours from the Graphics Faculty in 1978. In the years 1980-1983 studied 

direction of animation at the Łódź Film School. She works in painting, graphics, 

clothing design and unique fabrics. She was a participant and author of many exhi-

bitions, such as: “Dotyk tkaniny”, Warsaw, Radom (2021), “Pamiętnik z kwarantanny”, 

Warsaw, Wyszków (2021); XXIV Salon de Minitextiles, Argentina (2021); Creative Group 

exhibition at Mini Textile Art, Warsaw (2021), Wrocław (2020); individual exhibition – 

Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw (2020); National 

Exhibition of The Polish Miniature Textiles, Łódź (2019, 2020); “Sztuka Włókna 2019”, 

The DAP Gallery/Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw 

(2019); Mini Tekstile 2019, Sofia, Bulgaria (2019); 11th Baltic Mini Textile, Gdynia (2019); 

1st Textile Art Biennial, Poznań (2017); “Sztuka Włókna”, Wrocław (2017); “Z krosna do 

Krosna” 9th International Artistic Linen Cloth Biennial (2016); “Sztuka Włókna 2016”, 

The DAP Gallery/Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, War-

saw (2016); “Muza 2015”, Art Imperium, Warsaw (2015); “Abstrakcja”, The DAP Gallery/

Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw (2010); “Małe 

formy tkackie”, Zachęta Gallery, Warsaw (2007); “Sztuka Włókna 2007”, Warsaw (2007); 

“Sztuka Włókna 2004”, Warsaw (2004); 11th International Triennial of Tapestry, Central 

Museum of Textile, Łódź (2004).

ЗАВІСА / FIRANECZKA

57x54,5 cm, technika: dzianie, tworzywo: nić lniana, 2022

Absolwentka ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w 1978  r. 

W latach 1980-1983 studiowała reżyserię filmu animowanego w PWSTiF w Łodzi. Zaj-

muje się malarstwem, grafiką, projektowaniem ubioru i tkaniną unikatową. Uczest-

niczka i autorka wielu wystaw, m.in.:  „Dotyk tkaniny”, Warszawa, Radom (2021); „Pa-

miętnik z kwarantanny”, Warszawa, Wyszków (2021); XXIV Salon de Minitextiles, 

Argentyna (2021); wystawa Grupy Twórczej MiniTextileArt, Warszawa (2021), Wro-

cław (2020); wystawa indywidualna – OW ZPAP, Warszawa (2020); Ogólnopolska Wy-

stawa Miniatury Tkackiej, Łódź (2019, 2020); „Sztuka Włókna 2019”, Galeria DAP OW 

ZPAP, Warszawa (2019); Mini Tekstile 2019, Sofia, Bułgaria (2019); 11. Baltic Mini Textile, 

Gdynia (2019); I Biennale Tkaniny Artystycznej, Poznań (2017); „Sztuka Włókna”, Wro-

cław (2017); 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do 

Krosna” (2016); „Sztuka Włókna 2016”, Galeria DAP OW ZPAP, Warszawa (2016); „Muza 

2015”, Art. Imperium, Warszawa (2015); „Abstrakcja”, Galeria DAP OW ZPAP, Warszawa 

(2010); „Małe formy tkackie”, Galeria Zachęta, Warszawa (2007); „Sztuka Włókna 2007”, 

Warszawa (2007); „Sztuka Włókna 2004”, Warszawa (2004); 11. Międzynarodowe Trien-

nale Tkaniny, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2004).
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UNWEAVING

45x60 cm, technique: needle lace, embroidery; material: linen cloth, Hagal 
linen thread (black, white), cotton thread; 2021

Bronislava Bacilkova was born and has lived in the Czech Republic. Initially, she studied 

Pharmacy at the Hradec Králové University and then began studies in textiles at the 

School of Art Production in Prague. She works as a conservator and researcher at the 

National Archives in Prague. She has also focused on creative work and has partici-

pated in many exhibitions, including: 14th Biennial in Sansepolcro, Italy (2010); Czech 

Lace Biennial, Vamberk, Czech Republic (2012, 2015, 2017, 2019); From Lausanne to 

Beijing” 9th International Biennial , China (2016); “Z krosna do Krosna”  10th Interna-

tional Artistic Linen Cloth Biennial, Krosno (2018); “From Lausanne to Beijing”  11th 

International Biennial, China (2020). Bronislava Bacilkova has won many awards.

ROZPLĄTANIE 

45x60 cm, technika: koronka igłowa, haft; tworzywo: płótno lniane, nić 
lniana Hagal (czarny, biały), nić bawełniana; 2021

Urodziła się i mieszka w Czechach. Początkowo studiowała Farmację na Uniwersyte-

cie Hradec Králové, a następnie rozpoczęła studia w zakresie tkaniny w Szkole Pro-

dukcji Artystycznej w Pradze. Pracuje jako konserwator i pracownik naukowy w Ar-

chiwum Narodowym w Pradze. Koncentruje się także na pracy twórczej i uczestniczy 

w wielu wystawach, m.in.: 14. Biennale w Sansepolcro, Włochy (2010); Czeskie Bien-

nale Koronki, Vamberk, Czechy (2012, 2015, 2017, 2019); 9. Międzynarodowe Biennale 

”From Lausanne to Beijing“, Chiny (2016); 10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej 

Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna“, Krosno (2018); 11. Międzynarodowe Biennale 

”From Lausanne to Beijing“, Chiny (2020). Laureatka wielu nagród.

BRONISLAVA BACILKOVÁ
CZECHY | CZECH REPUBLIC
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GRASS

50x60x4 cm, technique: linen weave, tapestry; materials: linen, dried 
meadow grasses; 2022

Ewa Bartosz-Mazuś is a graduate of State School of Fine Arts in Zakopane. She has 

completed a training internship as an assistant in Marta Gąsienica Szostak’s Art Studio. 

He belongs to the Association of Silesian Artists. She is authorized by the Minister of 

Culture and Art to practice the profession of a visual artist in applied art in the scope 

of textile art. Ewa Bartosz-Mazuś has been honoured with the Medal of the National 

Education Commission for her teaching work. A long-time instructor in the textile 

workshops on textile, ceramics and glass painting at the Tatra Culture and Sports 

Centre “Jutrzenka” in Zakopane. She has worked in the field of tapestry, miniature 

textile, spatial forms, felt, natural dyeing and mixed techniques. She was awarded: ASS 

Award. INT. Galleria Il Collezionista, Rome, Italy (2020); XLVI International Symposium 

of Fibre Art, Kowary (2020); “From Lausanne to Beijing” 9th Fiber Art Biennial Guan 

Shan Yue Art Museum, China – Award (2016); Concorso Internationale di Arazzo e 

Fiber Art, Parma, Italy – 2nd Prize (2015); Arcadia Award (2013); “Frame a Corte” – 2nd 

Prize (2012); Design Award (2011); “Z krosna do Krosna” 6th International Artistic Linen 

Cloth Biennial, Museum of Crafts in Krosno – Distinction (2010). Ewa Bartosz-Mazuś 

has been an author of individual exhibitions and participant of collective exhibitions 

in Poland and abroad.

Ttrawa 

50x60x4 cm, technika: splot płócienny, gobelin; tworzywo: len, spreparowane 
trawy łąkowe; 2022

Absolwentka PLSP im. A. Kenara w Zakopanem. Odbyła staż doskonalą-

cy jako asystentka w Pracowni art. plast. Marty Gąsienicy Szostak. Nale-

ży do Stowarzyszenia Artystów Śląskich. Posiada uprawnienia Ministra Kultury 

i Sztuki na wykonywanie zawodu artysty plastyka w dyscyplinie: sztuka użytkowa  

w zakresie: tkanina artystyczna. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za pra-

cę pedagogiczną. Długoletni instruktor w pracowni tkaniny, ceramiki i malarstwa na 

szkle w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Twórczość 

w zakresie gobelinu, miniatury tkackiej, form przestrzennych, filcu, naturalnego far-

bowania oraz technik mieszanych. Nagrody: Nagroda ASS. INT. Galleria Il Collezioni-

sta, Rzym, Włochy (2020); XLVI międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna, Kowary 

(2020); “From Lausanne to Beijing” 9th Fiber Art Biennial Guan Shan Yue Art Museum, 

Chiny – Nagroda (2016); Concorso Internationale di Arazzo e Fiber Art, Parma, Wło-

chy – II  Nagroda (2015); Nagroda Arcadia (2013); “Frame a Corte” – II Nagroda (2012); 

Nagroda Design (2011); 6. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 

„Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Wyróżnienie (2010). Autor-

ka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

EWA BARTOSZ-MAZUŚ
POLSKA | POLAND

„Eksperymentowanie z naturalnym włóknem ubogaca w swojej naturalności i dodaje cudownej energii, którą się czerpie z samej natury”
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FROM THE SERIES: HEADS

40x18x18cm, own technique, material: linen fabrics, silicone granules 
(filling); 2021/22

Agnieszka Basak-Wysota is a graduate of Prof. Lech Wolski’s Easel Painting Studio 

of at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She 

has been an assistant at the Department of Painting at her alma mater, where she 

conducts classes in, inter alia, wall painting as part of the specialization Painting in 

Architecture. She has been a specialist in the Education Department of the Centre 

of Contemporary Art in Toruń. She has been an author of individual exhibitions and 

participant of collective exhibitions in Poland and abroad. She creates paintings, 

soft-sewn objects and spatial forms.

Z CYKLU: GŁOWY

40x18x18 cm, technika własna, tworzywo: tkaniny lniane, granulat silikono-
wy (jako wypełnienie); 2021/22

Absolwentka kierunku: Malarstwo Sztalugowe w Pracowni prof. Lecha Wolskie-

go na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asy-

stentka w Katedrze Malarstwa uczelni macierzystej – prowadzi zajęcia m.in. 

z malarstwa ściennego w ramach specjalności: Malarstwo w architekturze. Spe-

cjalistka do spraw edukacji w Dziale Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej  

w Toruniu. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych w kra-

ju i za granicą. Tworzy obrazy, obiekty szyte miękkie i formy przestrzenne.

AGNIESZKA BASAK-WYSOTA
POLSKA | POLAND

„Nieprzerwanie fascynuje mnie sensualność, haptyczność dzieła sztuki. Doświadczenie dotyku, wyznaczanie w wyobraźni map życiodajnych, 
krwawych kaskad, odkrywanie nowego wymiaru ciała. Ciała pełnego splątań, tworzących szczeliny istnienia”

Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia – zaczerpnięte z tytułu książki
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IT WAS, IS AND WILL BE…? 
A TRIPTYCH CONNECTED WITH A STRING

21x38 cm, 40x40 cm, 30x40 cm (total: 91x40 cm), technique: weaving, mate-
rial: flax tow, linen fabric, string; 2021

Teresa Berendt-Klechamer is a graduate of the State School of Fine Arts in Poznań, 

where she has received diploma with honorus at the Faculty of Art Education. Cur-

rently, she is involved in the education of young people and adults, teaching at art 

workshops. She works in easel painting and painting on silk. She creates textile art and 

works in icon writing. She has been a winner of numerous awards and distinctions 

for artistic achievements.

BYŁO, JEST I BĘDZIE…? 
TRYPTYK POŁĄCZONY SZNURKIEM

21x38 cm, 40x40 cm, 30x40 cm (całość: 91x40 cm), technika: tkanie, tworzy-
wo: pakuły lniane, tkanina lniana, sznurek; 2021

Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu – dyplom z wyróż-

nieniem na Wydziale Wychowania Plastycznego. Obecnie zajmuje się edukacją mło-

dzieży i dorosłych, prowadząc warsztaty artystyczne. Uprawia malarstwo sztalugowe 

i malarstwo na jedwabiu. Tworzy tkaniny artystyczne oraz zajmuje się ikonopisaniem. 

Laureatka licznych nagród i wyróżnień za dokonania artystyczne.

TERESA BERENDT-KLECHAMER
POLSKA | POLAND

„Trzeba żyć tak, jakby się miało tylko jedną godzinę czasu i mogło załatwić tylko najważniejsze sprawy. 
A jednocześnie tak, jakby to, co się robi, mogło być wykonywane przez całą wieczność”

Lew Tołstoj
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IN DEEP SEA

50x50 cm, technique: mixed, material: linen, 2022

Born in 1955 in Slovakia. Studied at SŠUP (Stredná škola umeleckého priemyslu) in 

Košice – graphics and VŠVU (Vysoká škola výtvarných umení) in Bratislava – utility 

graphics, under the guidance of Prof. J. Chovan and doc. O. Ľupták (1981). Composes 

mainly in the area of artistic textile, she devotes her time to author’s tapestry, min-

iature, spatial works, textile objects, reliefs, cloth design, hand/made paper, free and 

utility graphics and pedagogical activities. Lives and works in Svidník, Slovakia. She 

is a member of: Slovenská výtvarná únia, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, 

Združenie slovenských textilných výtvarníkov TXT. She presents her work at individual 

and collective exhibitions in Slovakia and abroad. Her works can be found in general 

public rooms and private collections in Slovakia and abroad.

W GŁĘBINIE MORZA

50x50 cm, technika mieszana, tworzywo: len, 2022

Urodziła się w 1955 na Słowacji. Ukończyła Liceum Plastyczne w Koszycach, specjal-

ność: Grafika, a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Bratysławie – Wydział Grafiki 

Użytkowej pod kierunkiem prof. J. Chovana i doc. O. Luptaka (1981). Tworzy w zakre-

sie tkaniny artystycznej – zajmuje się tkaniną autorską, miniaturą, obiektami prze-

strzennymi, tworzeniem przedmiotów tekstylnych, płaskorzeźbą, wzornictwem 

tkanin, papierem czerpanym, grafiką użytkową oraz pracą pedagogiczną. Mieszka 

i pracuje w Świdniku w Słowacji. Należy do stowarzyszeń: Slovenská výtvarná únia, 

Spoločnosť voľných výtvarných umelcov oraz Združenie slovenských textilných 

výtvarníkov TXT. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kra-

ju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i w kolekcjach prywat-

nych w kraju i za granicą. 

ANNA BORŠOVSKÁ-NEMCOVÁ
SŁOWACJA | SLOVAKIA
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MAGICAL FERN FLOWER

50x50x13 cm (30x20x13 cm, 26x26x13 cm, 18x18x11 cm), technique: 3D art 
textile (bond), material: linen thread (100%), 2022

Elżbieta Brzezińska studied painting at the Institute of Art Education at the Maria 

Curie-Skłodowska University in Lublin. Since 2016, she has been creating computer 

graphic art, in which she tries to obtain the effects of hand painting like in the 

technique of watercolour, pastels or acrylic. She also experiments with other art 

techniques. She participated in the following exhibitions: “Impresje stalowowolskie” – 

a post-open-air exhibition of professional artists, SDK Stalowa Wola (2017); “Obraz, 

Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2018” – a cyclical exhibition organised in a review and 

competition form for professional artists connected with south-east of Poland, BWA 

in Rzeszów (2018); SWISSARTEXPO Zurich 2.0 and creating a collective work “Together 

we are one” (2020); “Czterdzieści lat minęło” – collective exhibition of employees 

associated with SDK in Stalowa Wola (2020); ARTBOX PROJECT WORLD 1.0, ARTBOX 

Gallery, Zurich and the American auction portal ARTSY (2021); ”Format kwadratu” – 

Individual exhibition of computer graphic art and films, SDK in Stalowa Wola (2021); 

ARTBOX PROJECT Barcelona 1.0, Valid World Hall Gallery in Barcelona and in the gallery 

in Zurich (2021); “Porównania” – post-competition exhibition of professional artists 

from the Sandomierz region (2016, 2017, 2018 – 3rd Prize; 2019, 2020, 2021 – 1st Prize).

CZARODZIEJSKI KWIAT PAPROCI

50x50x13 cm (30x20x13 cm, 26x26x13 cm, 18x18x11 cm), technika: tkanina 
artystyczna 3D (wiązanie), tworzywo: nić lniana (100%), 2022

Studiowała malarstwo w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. 

Od 2016 roku tworzy grafiki komputerowe, w których stara się uzyskać efekty ma-

larstwa ręcznego, między innymi jak w technice akwareli, pasteli czy akrylu. Ekspe-

rymentuje również z innymi technikami plastycznymi. Udział w wystawach: „Impre-

sje stalowowolskie” – wystawa poplenerowa twórców profesjonalnych, SDK Stalowa 

Wola (2017); „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2018” – wystawa cykliczna o cha-

rakterze przeglądowo-konkursowym twórców profesjonalnych Polski południowo

-wschodniej, BWA w Rzeszowie (2018); SWISSARTEXPO Zurich 2.0 – wystawa ogól-

noświatowa oraz udział w ramach wystawy w tworzeniu pracy zbiorowej ”Together 

we are one” (2020); „Czterdzieści lat minęło” – wystawa zbiorowa pracowników zwią-

zanych z SDK w Stalowej Woli (2020); ARTBOX PROJECT WORLD 1.0 – wystawa ogól-

noświatowa, ARTBOX Gallery, Zurych oraz amerykański portal aukcyjny ARTSY (2021); 

„Format kwadratu” – wystawa indywidualna grafiki komputerowej oraz filmów, SDK 

w Stalowej Woli (2021); ARTBOX PROJECT Barcelona 1.0 – wystawa ogólnoświato-

wa, Valid World Hall Gallery w Barcelonie oraz w galerii w Zurichu (2021); „Porówna-

nia” – wystawa pokonkursowa artystów profesjonalnych Ziemi Sandomierskiej (2016, 

2017, 2018 – III Nagroda; 2019, 2020, 2021 – I Nagroda).

„Jesteśmy, by tworzyć. Tworzymy, by być”

ELŻBIETA BRZEZIŃSKA
POLSKA | POLAND
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WISE PEOPLE – FROM THE CYCLE: WORDS

50x50 cm, artist’s own technique, material: linen (90%), cotton (10%); 2022

She graduated from the University of Silesia in Cieszyn, Faculty of Pedagogy and 

Art (diploma in painting), post-graduate studies at the Faculty of Painting of the 

Academy of Fine Arts in Krakow in the field of painting and textile art. She continued 

her education during doctoral studies at the same university, where she had her 

doctorate defence in 2009. She obtained a habilitated doctor’s degree in 2019 (Uni-

versity of Silesia, Institute of Art). Iwona Bugajska-Bigos also studied art therapy. He is 

a professor at the State Higher Vocational School in Nowy Sącz, where she has been 

the head of the Department of Artistic Education and Visual Arts. Her achievements 

include 21 individual exhibitions and over 130 collective exhibitions. She is the author 

and co-author of international research projects carried out in various educational 

environments devoted to art and art therapy via the visual arts. She is an author of 

numerous articles on art, art therapy and artistic education, active participant of 

many international conferences and symposia on art and art therapy. She is a pioneer 

member and co-founder of the European Federation of Art Therapy (EFAT). Iwona 

Bugajska-Bigos has been working on an extensive author’s cycle of works entitled 

“WORDS”, in which she takes up aspects related to communication as a situation in 

which words in their form and intention spring into existence a content-and-form 

interaction between the recipient and the artwork. The artist’s work includes enamel, 

textile art and painting.

WISE PEOPLE – Z CYKLU: WORDS

50x50 cm, technika własna, tworzywo: len (90%), bawełna (10%); 2022

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Ar-

tystyczny (dyplom z malarstwa), podyplomowe studia na Wydzia-

le Malarstwa ASP w Krakowie z zakresu specjalności dyplomujących  

– malarstwa i tkaniny artystycznej. Edukację kontynuowała na studiach dokto-

ranckich w tejże uczelni, gdzie obroniła doktorat w 2009 roku. W 2019 roku uzy-

skała stopień doktora habilitowanego (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki). Kształ-

ciła się także w zakresie arteterapii. Jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Sączu, kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej i Sztuk 

Wizualnych. W swym dorobku ma 21 wystaw indywidualnych i ponad 130 wy-

staw zbiorowych. Jest autorką i współautorką międzynarodowych projektów 

naukowych realizowanych w różnych środowiskach edukacyjnych poświęco-

nych sztuce oraz arteterapii przez sztuki plastyczne. Autorka licznych artykułów 

o sztuce, arteterapii i edukacji artystycznej, czynna uczestniczka wielu międzyna-

rodowych konferencji i sympozjów na temat sztuki i arteterapii. Członek-pionier  

i współzałożyciel European Federation of Art Therapy (EFAT). Realizuje rozbu-

dowany autorski cykl prac zatytułowany: WORDS (SŁOWA), w którym podej-

muje aspekty związane z komunikacją – sytuacją, w której słowa swą formą 

i zamysłem, prowokują zaistnienie interakcji treściowo-formalnej między odbiorcą 

a dziełem plastycznym. Twórczość artystki obejmuje: emalię, tkaninę artystyczną  

i malarstwo. 

“People know you by your words”

IWONA BUGAJSKA-BIGOS
POLSKA | POLAND
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REVERSE

40x40 cm, technique: machine embroidery, hand embroidery, serigraphy on 
textile, applique, tangle; material: linen (70%), wool, cotton, metal (construc-
tion); 2022

Maria Bugajska Kondrad was born in Nysa in families escaping from Lviv and Sa-

nok. A graduate of State School of Fine Arts in Wrocław and the Folk University in 

Wzdów. She completed higher studies in Cieszyn and Lublin, which she combined 

with motherhood, and finally graduated with honours from the Faculty of Fine Arts 

at the University of Rzeszów (2018). She received Rector’s scholarship at the Univer-

sity of Rzeszów four times. Maria Bugajska Kondrad is a visual artist: painter, sculp-

tor and a graphic artist. She has been an educator and instructor of handicrafts and 

theatre activities for children, cultural and educational instructor with a diploma as 

well as a culture animator. An active participant in many cultural and artistic projects, 

plein-airs, exhibitions and theatre-related activities. For several years, Maria Bugaj-

ska Kondrad has worked for the Folk University of Art Crafts in Sękowa Wola, where 

she has conducted classes in sculpture and creative development. She works main-

ly with children from small rural areas with difficult access to culture in their place of 

living. Maria Bugajska Kondrad’s individual exhibitions include: ”P-oszukiwanie SIE-

BIE”, Jasielski Dom Kultury, Jasło (2018); ”Czarne w Czarnem” – art project, Opuszczona 

wieś Czarne (2018); ”AKTY w NIEJ”, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza in Krosno 

(2021); ”m.in. Maria Bugajska Kondrad”, Galeria Rynek 6, Jarosław (2022); „NIE UBRA-

NA NIE NAGA”, BWA in Sanok (2022). The latest collective exhibitions: „tech_stylia” – 

exhibition of interactive textile art, BWA in Krosno (2020); ”Kobieta”, Galeria Rynek 6, 

Jarosław (2022); ”ULTRA PASJE”, Jasielski Dom Kultury, Jasło (2022).

KTÓRĘDYKOLWIEK

40x40 cm, technika: aplikacja, haft maszynowy, haft ręczny, cerowanie, 
ołówek; tworzywo: len (70%), wełna, bawełna, drewno (blejtram); 2022

Urodziła się w Nysie – z rodzin uciekających spod Lwowa i Sanoka. Absolwentka 

PLSP we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Studia wyższe, łączo-

ne z macierzyństwem, realizowała w Cieszynie i w Lublinie – ostatecznie ukończy-

ła z wyróżnieniem Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018). Czterokrotna 

stypendystka Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artystka plastyk – malarka, rzeź-

biarka, graficzka. Edukatorka i instruktorka rękodzieła, działań teatralnych z dziećmi, 

instruktorka kulturalno-oświatowa z dyplomem CAK, animatorka kultury. Aktywna 

uczestniczka wielu projektów kulturalnych i artystycznych, plenerów, wystaw i dzia-

łań okołoteatralnych. Od kilku lat zawodowo związana z Uniwersytetem Ludowym 

Rzemiosła Artystycznego w Sękowej Woli, gdzie prowadzi zajęcia z rzeźby i rozwoju 

kreatywności. Działa głównie z dziećmi z małych ośrodków wiejskich o utrudnionym 

dostępie do kultury w mieście. Wystawy indywidualne:  „P-oszukiwanie SIEBIE”, Jasiel-

ski Dom Kultury, Jasło (2018); „Czarne w Czarnem” – akcja artystyczna, Opuszczona 

wieś Czarne 2018 „AKTY w NIEJ”, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 

(2021); „m.in. Maria Bugajska Kondrad, Galeria Rynek 6, Jarosław (2022); „NIE UBRA-

NA NIE NAGA”, BWA w Sanoku (2022). Najnowsze wystawy zbiorowe: „tech_stylia” – 

wystawa artystycznej tkaniny interaktywnej, BWA w Krośnie (2020);  „Kobieta”, Galeria 

Rynek 6, Jarosław (2022); „ULTRA PASJE”, Jasielski Dom Kultury, Jasło (2022).

„Ludzie powinni się ze sobą zazębiać, a nie gryźć”
myśl własna

MARIA BUGAJSKA KONDRAD
POLSKA | POLAND
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MOUSE TOWER

28x25 cm, technique: oriental carpet weave, material: 100% linen, 2020

Teodozja Bujnowska-Niedzielska graduated from the Public Academy of Arts (now the 

Academy of Fine Arts) in Wrocław at the Faculty of Interior Design – diploma in 1973. 

She works in painting, drawing and textile art. She has participated in collective exhi-

bitions in Poland and abroad. Major exhibitions: “Z krosna do Krosna” International Ar-

tistic Linen Cloth Biennial (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 – 2nd Award, 2014 – the AKAPI 

Foundation Award, 2016 – Awarded Mention, 2018); The National Exhibition of the 

Polish Miniature Textiles, Łódź (2007, 2010, 2013, 2016); International Baltic Mini Textile 

Triennial, Gdynia (2007); Kauno Meno Biennale Textile 07, Kaunas (2007); Festiwal Sztuki 

Włókna, Kowary (2008-2011, 2013, 2014 – 2nd Award); Textilmuveszeti Triennale, Szom-

bathely (2009); Contemporanea-Mostra Internazionale d’arte tessile, Como (2009); 

ECO-BALT, Gdynia (2009); Concorso Internazionale di arazzo a telaio e Fiber Art, Parma  

(2010-2012); Festiwal Tkaniny, Szczecin (2019).

MYSIA WIEŻA

28x25 cm, technika: splot kobiercowy, tworzywo: 100% len, 2020

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu na 

Wydziale Architektury Wnętrz – dyplom w 1973 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem  

i tkaniną artystyczną. Uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Ważniej-

sze wystawy: Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do 

Krosna” (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 – II nagroda, 2014 – Nagroda Fundacji AKAPI, 

2016 – wyróżnienie, 2018); Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Łódź (2007, 

2010, 2013, 2016); Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, Gdy-

nia (2007); Kauno Meno Biennale Textile 07, Kowno (2007); Festiwal Sztuki Włókna, 

Kowary (2008-2011, 2013, 2014 – II nagroda); Textilmuveszeti Triennale, Szombathely 

(2009); Contemporanea-Mostra Internazionale d’arte tessile, Como (2009); ECO-BALT, 

Gdynia (2009); Concorso Internazionale di arazzo a telaio e Fiber Art, Parma (2010-

2012); Festiwal Tkaniny, Szczecin (2019).

„Len uzdrawia duszę i ciało”

TEODOZJA BUJNOWSKA-NIEDZIELSKA
POLSKA | POLAND
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MERGE DOWN

ø27 cm, technique: digital print on linen in a hoop frame; material: 100% 
linen, polyester thread, silicone (filling), bamboo; 2022

Paulina Buźniak was born in 1986. She is a visual artist and has worked in lithogra-

phy, textile art, illustration and graphic design. She received the scholarship of the 

Minister of Culture and National Heritage for impressive achievements in studies in 

the academic year 2010/2011. She is a two-time winner of the Textile Art Biennial 

in Poznań and competitions related to graphic design. In the years 2006-2011 she 

studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Graphics – diploma

with distinction for the work “[O]BŁĘDY” in Prof. Błażej Ostoja Lniski’s Lithography 

Studio with an Annex in Prof. Zygmunt Januszewski’s Illustration Studio. Since 2011 

Paulina Buźnik has been a lecturer at her home university – currently at the Book and 

Illustration Studio. She has also run the Computer Techniques Studio for students 

of the 1st year of Graphics.

MERGE DOWN 

ø27 cm, technika: druk cyfrowy na tkaninie lnianej w oprawie z tamborka; 
tworzywo: tkanina lniana 100%, nić poliestrowa, silikon (wypełnienie), 
bambus; 2022

Urodziła się w 1986 roku. Artystka wizualna. Zajmuje się litografią, tkaniną artystycz-

ną, ilustracją i projektowaniem graficznym. Laureatka stypendium Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce w roku akademic-

kim 2010/2011, dwukrotna laureatka Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu oraz 

konkursów związanych z projektowaniem graficznym. W latach 2006-2011 studio-

wała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Grafiki – dyplom z wy-

różnieniem za pracę „[O]BŁĘDY” w Pracowni Litografii prof. Błażeja Ostoja Lniskiego 

z aneksem w Pracowni Ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego. Od 2011 roku za-

wodowo związana z uczelnią macierzystą – obecnie pracuje jako wykładowca w Pra-

cowni Książki i Ilustracji. Prowadzi również Pracownię Technik Komputerowych dla 

studentów I roku Grafiki.

PAULINA BUŹNIAK
POLSKA | POLAND

„Gdy w dzieciństwie widziałam moją mamę szyjącą na maszynie, pomyślałam: to szycie nie może być trudne. Myliłam się. Praca z tkaniną jest bardzo 
skomplikowana. Trzeba jej poświęcić wiele czasu i potraktować jako wiernego powiernika radości i trosk. Wtedy udaje się stworzyć najbardziej naturalną formę 
ekspresji i swobodnie przekazywać emocje”
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ORANGE

40x40x60 cm, technique: 3D embroidery sculpture, material: 90% linen 
embroidered with silk thread, 10% natural sinamay; 2021

A native of Warsaw and a graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts. Monique 

Lehman is an accomplished and original material art creator, whose work may be 

found in museum collections around the world. Ms. Lehman, shares her time between 

exhibiting, working on large commissions, and curating art shows. Juror, advisor and 

curator of international Fiberart and Material Art Exhibits organized by Tsinghua 

University, China.

POMARAŃCZOWY

40x40x60 cm, technika: haft, rzeźba lniana 3D, tworzywo: len wyszywany 
jedwabną nicią (90%), naturalny sinamay (10%); 2021

Monique Chmielewska-Lehman pochodzi z Warszawy, gdzie ukończyła Akademię 

Sztuk Pięknych. Jest utalentowaną i słynącą z oryginalności sztuki włókna artystką, 

której prace znajdują się w kolekcjach muzealnych na całym świecie. Swój czas dzieli 

pomiędzy organizowanie wystaw, pracę nad dużymi zleceniami oraz pełnienie funk-

cji kuratorki sztuki. Jurorka, doradczyni i kuratorka Fiberart and Material Art Exhibits – 

międzynarodowych wystaw organizowanych przez Uniwersytet Tsinghua w Chinach.

MONIQUE CHMIELEWSKA-LEHMAN
POLSKA, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ | POLAND, THE UNITED STATES OF AMERICA

“Linen – Cool to touch, smooth, gets softer the more it is washed, easily wrinkles just like my skin…”
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STUDENT’S JAKUB LUTCZYN’S HAND 
FROM THE CYCLE: HANDS

DOUBLE-SIDED WORK

38x38 cm, technique: own weave relief, material: linen, cardboard; 2019

proprietary inventory number: 2549/2019

Maria Teresa Chojnacka was born 14 June, 1931 in Warsaw. Education: Public Academy 

of Arts in Gdańsk – Prof. Aleksander Kobzdej’s studio (1950-51), Academy of Fine Arts 

in Warsaw – Prof. Eleonora Plutyńska’s studio (1951-55), Prof. Anna Śledziewska’s studio 

(1954-55). She graduated from the Department of Textile at the Academy of Fine Arts 

in Warsaw (1956). In the years 1967-87 she studied at the Postgraduate Ethnography 

Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. In the years 1963-67 she was 

the artistic manager of the Folk and Art Industrial Cooperative “Świdry Wielkie” in 

Otwock. In 1964-68 she did research work for the Institute of Industrial Design in 

Warsaw. In 1979-87 she was a lecturer of weaving techniques at the Volkshochschule 

Biberach/Riss in Germany. She works in textile art. She creates uninterruptedly, using 

original weaving solutions, including her own weaving relief. He belongs to the Ex-

perimental Workshop of Artistic Weaving Textile Section at The Association of Polish 

Artists and Designers/Warsaw District. She is the author of several dozen individual 

exhibitions, a participant of over one hundred collective exhibitions in Poland and 

around the world, and a laureate of numerous awards and distinctions. Maria Teresa 

Chojnacka’s selected awards and exhibitions include: “Międzynarodowy Konkurs na 

Tkaninę 140 m2”, Biberach/Riss – 1st Prize (1977), textile art – Stadthalle, Biberach 

(1978); competition for the textile by Cepelia Foundation – Polish Art and Handcraft 

– 1st Prize, 2nd Prize, 3rd Prize (six times); The Lausanne International Tapestry Biennial 

(1969, 1971); Florence, Tunis (1969); Essen (1970); Copenhagen (1971); Edinburgh 

(1972); Paris (1972, 1973); Netherlands (1972, 1973); USA (1974, 1975, 1998, 2000); 

Festiwal Sztuki – Gold Medal, Warsaw (1972); Toronto (1974); quadriennial, Erfurt – 

2nd Prize (1974); Hamburg, Hannover (1975); biennial London (1976); International 

Triennial of Tapestry in Łódź (1975, 1985 – 2nd Prize); “Europe – Japan”, Tokyo, Kyoto 

(1976, 1977); Washington, New York (1977, 1979); Basel (1978); Szombathely (1980, 

1982); Madrid (1984); Mexico (1986, 1988, 1989); Israel (1991, 1998); Denmark (1997); 

Angers (1996); Sacral Art Biennial, Gorzów – Lifetime Achievement Medal (2000). The 

award-winning participant of all “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth 

Biennial editions, the leading and award-winning participant of the Symposium of 

Fibre Art – “Creative Workshop – Kowary “.

DŁOŃ JAKUBA LUTCZYNA, STUDENTA 
Z CYKLU: RĘCE

TKANINA DWUSTRONNA

38x38 cm, technika: własny relief splotowy, tworzywo: len, tektura; 2019

autorski nr inwentarzowy: 2549/2019

Urodziła się 14 czerwca 1931 r. w Warszawie. Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szko-

ła Sztuk Plastycznych w Gdańsku – Pracownia prof. Aleksandra Kobzdeja (1950-51), 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Pracownia prof. Eleonory Plutyńskiej (1951-

55), Pracownia prof. Anny Śledziewskiej (1954-55). Uzyskała dyplom na Wydziale Tka-

niny ASP w Warszawie (1956). W latach 1967-87 uczyła się w Podyplomowym Stu-

dium Etnograficznym na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 

1963-67 zajmowała stanowisko kierownika artystycznego Spółdzielni Przemysłu Lu-

dowego i Artystycznego „Świdry Wielkie” w Otwocku. W latach 1964-68 prowadziła 

prace naukowo-badawcze dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. 

W latach 1979-87 była wykładowczynią technik tkackich w Volkshochschule Bibe-

rach/Riss w Niemczech. Zajmuje się tkaniną artystyczną. Tworzy nieprzerwanie, sto-

sując autorskie rozwiązania tkackie, m.in. własny relief splotowy. Należy do Pracowni 

Doświadczalnej Tkactwa Artystycznego – Sekcja Tkaniny przy OW ZPAP. Jest autorką 

kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestniczką ponad stu wystaw zbiorowych 

w Polsce i na świecie oraz laureatką licznych nagród i wyróżnień. Wybrane nagrody, 

realizacje, wystawy: Międzynarodowy Konkurs na Tkaninę 140 m2, Biberach/Riss – 

I Nagroda (1977), realizacja tkaniny – Stadthalle, Biberach (1978); konkurs na tkani-

nę Fundacji Cepelia – Polska Sztuka i Rękodzieło – I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda 

(sześciokrotnie); Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej w Lozannie (1969, 

1971); Florencja, Tunis (1969); Essen (1970); Kopenhaga (1971); Edynburg (1972); Pa-

ryż (1972, 1973); Holandia (1972, 1973); USA (1974, 1975, 1998, 2000); Festiwal Sztu-

ki – Złoty Medal, Warszawa (1972); Toronto (1974); quadriennale, Erfurt – II Nagro-

da (1974); Hamburg, Hannover (1975); biennale Londyn (1976); Międzynarodowe 

Triennale Tkaniny w Łodzi (1975, 1985 – II Nagroda);  „Europa – Japonia”, Tokio, Kyoto 

(1976, 1977); Waszyngton, Nowy Jork (1977, 1979); Bazylea (1978); Szombathely (1980, 

1982); Madryt (1984); Meksyk (1986, 1988, 1989); Izrael (1991, 1998); Dania (1997); 

Angers (1996); Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów – Medal za Całokształt Twórczości 

(2000). Wielokrotnie nagradzana uczestniczka wszystkich edycji MBATL  „Z krosna do 

Krosna”, czołowa i wielokrotnie nagradzana uczestniczka Sympozjum Sztuki Włók-

na „Warsztat Twórczy – Kowary”. 

MARIA TERESA CHOJNACKA
POLSKA | POLAND

„Praca twórcza – Radość – Szczęście – Dobro dane wybranym – Siła – Iskra – Lekarstwo…”
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MY MOTHER’S ROOTS – AN ART BOOK

31x29 cm (closed book), 60x29 cm (open book), artist’s own technique (hand 
embroidery, applique), material: natural linen – 60% (factory-dyed and plant 
dyes), cotton, viscose, ecological suede, satin; 2022

Magdalena Chomiak is a graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Coper-

nicus University in Toruń in the field of Preservation and Restoration of Works of Art. 

She obtained a doctorate in Fine Arts in 2021, creating a series of spatial, woven ob-

jects entitled ”NIEOBECNOŚĆ”. Professionally she is related to her home university 

where she conducts classes in the Studio of Drawing and Easel Painting. Magdalena 

Chomiak has been a participant of scientific conferences about the history of art. She 

works in painting, textile art and collage. She creates works using various techniqu-

es, experimenting with plastic materials. She takes part in international and national 

group exhibitions and open-air painting sessions. Magdalena Chomiak organizes in-

dividual exhibitions where she displays her works, e.g. at the Centre of Contempora-

ry Art in Toruń. She was a laureate of national competitions: II Międzynarodowy Kon-

kurs Ikonograficzny “Nowa Epifania Piękna” – Awarded Mention (2018); “(Nie)widzialny 

– sztuka inspirowana religijnie” – 3rd Prize (2021); ”Szkic ma moc!” – 3rd Prize (2022).

KORZENIE MOJEJ MATKI – KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

31x29 cm (książka zamknięta), 60x29 cm (książka otwarta), technika 
własna (haft ręczny, aplikacje), tworzywo: tkanina lniana naturalna – 60% 
(farbowana fabrycznie i barwnikami roślinnymi), bawełna, wiskoza, zamsz 
ekologiczny, satyna; 2022

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku: Konserwacja i Re-

stauracja Dzieł Sztuki. Tytuł doktora w zakresie sztuk pięknych uzyskała w 2021 roku, 

tworząc cykl przestrzennych, tkanych obiektów zatytułowany: NIEOBECNOŚĆ. Za-

wodowo związana z uczelnią macierzystą, na której prowadzi zajęcia w Pracowni Ry-

sunku i Malarstwa Sztalugowego. Uczestniczka konferencji naukowych, na których 

podejmuje zagadnienia z zakresu historii sztuki. Zajmuje się malarstwem, tkaniną ar-

tystyczną, kolażem. Tworzy prace w różnych technikach, eksperymentując z materią 

plastyczną. Bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich wystawach zbioro-

wych i plenerach malarskich. Organizuje wystawy indywidualne, eksponując prace 

m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Laureatka ogólnopolskich konkur-

sów: II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny „Nowa Epifania Piękna” – wyróżnie-

nie (2018); „(Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijnie” – III miejsce (2021); „Szkic 

ma moc!” – III miejsce (2022).

MAGDALENA CHOMIAK
POLSKA | POLAND

„Tworzenie to podjęcie próby wyrażenia złożoności świata i życia ludzkiego przez wykreowanie własnej formy wypowiedzi artystycznej”
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GAME

25x30 cm, own technique, material: linen thread (various colours), wool, 
wooden spool; 2021

She studied at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in 

Gliwice and at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow - post-

graduate studies. She completed her diploma in Prof. Małgorzata Buczek-Śledzińska’s 

4th Interdisciplinary Studio, Annex to the diploma – in Prof. Zbigniew Sprycha’s Studio 

of Painting. Currently, she is studying at the Faculty of Painting of the Academy of Fine 

Arts in Wrocław. She has organized several individual exhibitions and participated in 

over a dozen group exhibitions in Poland and abroad (Argentina, Romania, Ukraine, 

Italy). She received the Distinction of the Chairman for the Gliwice-Zabrze District of 

the Association of Polish Artists and Designers during the 11th International Painting 

Open-air “Moje Miasto – Gliwice” (2020) and a Distinction at 5th and 6th edition of 

“G.PART” – Gliwicki Przegląd Artystyczny. She received the Award of the Mayor of 

the City of Gliwice in the category of “Promotion of culture” for lifetime achievement 

(2021). Agnieszka Chrzanowska-Małys is a member of the Association of Polish Artists 

and Designers/ Gliwicko-Zabrzański District and the Polish InSEA Committee (In-

ternational Society for Education Through Art). Founder of “Studio ACM” in Gliwice. 

She deals with the art of fibre, textile art, auctorial handmade paper and painting.

GRA

25x30 cm, technika własna, tworzywo: nić lniana (różne kolory), wełna, 
szpulka drewniana; 2021

Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wy-

dziale Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie – studia podyplomowe. Dyplom 

zrealizowała w IV Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej. 

Aneks do dyplomu – w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Sprychy. Obecnie stu-

diuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zorganizowała 

kilka wystaw indywidualnych oraz uczestniczyła w kilkunastu wystawach zbiorowych 

– w Polsce i za granicą (Argentyna, Rumunia, Ukraina, Włochy). Otrzymała Wyróżnie-

nie Prezesa Gliwicko-Zabrzańskiego Okręgu ZPAP podczas XI Międzynarodowego 

Pleneru Malarskiego „Moje Miasto – Gliwice” (2020) oraz Wyróżnienie (dwukrotnie) 

podczas V i VI edycji „G.PART” – Gliwickiego Przeglądu Artystycznego. Laureatka Na-

grody Prezydenta Miasta Gliwic w kategorii „Upowszechnianie kultury” za całokształt 

twórczości (2021). Członkini ZPAP Okręg Gliwicko-Zabrzański oraz Polskiego Komite-

tu InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę). Założyciel-

ka autorskiej pracowni „Studio ACM” w Gliwicach. Zajmuje się sztuką włókna, tkani-

ną artystyczną, autorskim papierem czerpanym i malarstwem.

AGNIESZKA CHRZANOWSKA-MAŁYS
POLSKA | POLAND
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BAPTISM

90x70 cm, technique: embroidery on a linen tablecloth, material: linen fabric, 
cotton threads; 2020

Ewa Cieniak is a graduate of the European Academy of Arts in Warsaw at the Faculty 

of Workshop Graphics. After several years of work in advertising agencies, she has 

returned to art. She embroiders, creates installations, and experiments with the use 

of various materials and fabrics. She is currently working on a participatory art project 

O_KRĘGI, to which she invites women of all ages, from different environments and 

cities. She goes out with artistic activities and her creativity into public, urban and 

nature spaces. Ewa Cieniak has received a scholarship from the Minister of Culture 

and National Heritage twice. In 2020, she received the “Kultura w sieci” scholarship 

and within it she created an animated embroidered film entitled “TABULA RASA”. 

Ewa Cieniak implemented the “Panorama miasteczka” scholarship project in 2021. 

It is a hand-embroidered textile over 21 meters long and 1 meter wide, which is 

a collective portrait of the inhabitants of Koluszki, the artist’s hometown. Ewa Cieniak 

has created an open-air gallery called “Three Roe Deer” in the village Frydrychów, 

near Koluszki. She presents her projects as well as other artists’ works in the gallery. 

In 2022, the first artist-in-residence will take place in “Three Roe Deer”.

CHRZCINY – OBRUS

90x70 cm, technika: haft na obrusie lnianym, tworzywo: tkanina lniana, nici 
bawełniane; 2020

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na Wydziale Grafiki Warsz-

tatowej. Po kilkunastu latach pracy w agencjach reklamowych powróciła do two-

rzenia. Haftuje, tworzy instalacje, eksperymentuje z wykorzystaniem różnych ma-

teriałów i tkanin. Obecnie pracuje nad projektem artystycznym i partycypacyjnym 

O_KRĘGI, do którego zaprasza kobiety w różnym wieku, z różnych środowisk i miast. 

Wychodzi z działaniami artystycznymi i swoją twórczością w przestrzeń publiczną, 

miejską i w naturę. Ewa jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W roku 2020 otrzymała stypendium „Kultura w sieci”, w ramach które-

go stworzyła animowany film haftowany pt. „TABULA RASA“. W roku 2021 zrealizo-

wała projekt stypendialny „Panorama miasteczka”. Jest to ręcznie haftowana tkani-

na o długości ponad 21 metrów i szerokości 1 metra, będąca zbiorowym portretem 

mieszkańców Koluszek, rodzinnego miasta artystki. W pobliżu Koluszek, na wsi Fry-

drychów stworzyła Galerię plenerową „Trzy sarny”, w której plenerach prezentuje 

swoje i nie tylko swoje projekty. W roku 2022 w „Trzech sarnach” będzie miała miej-

sce pierwsza rezydencja artystyczna.

EWA CIENIAK
POLSKA | POLAND
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PARABLES – TRIPTYCH

3x(34x60) cm, technique: interweaving, embroidery, applique; material: 
linen, cotton; 2021/22

Małgorzata Dąbska RITA is a graduate of the State School of Fine Arts in Miejsce 

Piastowe (1990) and the Academy of Fine Arts in Łódź at the Department of Fabric 

and Cloth with specializations in unique textile, printed fabric, photography (1999). 

She is a member of the Association of Polish Artists and Designers/District Warsaw. 

She participated in exhibitions at home and abroad: “Bez-graniczne poszukiwania”, 

group exhibition of unique textile, BWA, Krakow (1996); individual exhibition in the 

“Stypendyści” Gallery, Łódź (1996); “Talente 2000”, exhibition at Handwerksmesse 

Munchen, Munich, Germany (2000); “Sztuka Włókna 2004. Europejski ślad”, group 

exhibition, the DAP Gallery, Association of Polish Artists and Designers/District Warsaw 

(2004); “Sztuka Włókna 2007”, group exhibition, the DAP Gallery, Association of Polish 

Artists and Designers/District Warsaw (2007); Festiwal Sztuki Włókna, group exhibition, 

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (2010), “Sztuka Włókna”, group exhibition, the 

DAP Gallery, Association of Polish Artists and Designers/District Warsaw (2016); “From 

Lausanne to Beijing” 9th International Fiber Art., Beijing, China (2016); “Z krosna do 

Krosna” 9th International Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in Krosno, 

exhibition at the BWA Gallery in Krosno (2016); “Ruszyliśmy z Miejsca… Malarstwo, 

ceramika, szkło, tkanina i inne”, a jubilee exhibition of State School of Fine Arts in 

Krosno, BWA, Krosno (2016);  “W oczekiwaniu”, group exhibition, the “Witryna” Gallery, 

Piaseczno (2020, 2021); Wystawa miniatury tkackiej, the “Witryna” Gallery, Piaseczno 

(2021); ”Dotyk Tkaniny”, collective exhibition, Association of Polish Artists and De-

signers, Warsaw (2021); “Tajemnice”, individual exhibition, Mobilna Galeria Kolejowa, 

Piaseczno (2021). Publications of works: Catalogue “TALENTE 2000” Sonderschau der 

52.IHM 16-22 3/2000; Textile Forum 1/2000; Kunsthandwerk & Design 1/2000; Press-

eecho IHM 16.03, 22.03.2000. Małgorzata Dąbska designs unique textile, practices 

easel, oil and acrylic painting.

PRZYPOWIEŚCI – TRYPTYK

3x(34x60) cm, technika: przeplot, haft, aplikacja; tworzywo: len, bawełna; 
2021/22

Małgorzata Dąbska RITA. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 

Tadeusza Brzozowskiego w Miejscu Piastowym (1990) oraz Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru – specjalizacje: 

tkanina unikatowa, tkanina drukowana, fotografia (1999). Członek OW Związku Pol-

skich Artystów Plastyków. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą: „Bez-gra-

niczne poszukiwania”, wystawa zbiorowa tkaniny unikatowej, BWA, Kraków (1996); 

wystawa indywidulna, Galeria „Stypendyści”, Łódź (1996); “Talente 2000”, wystawa 

podczas Handwerksmesse Munchen, Monachium, Niemcy (2000); „Sztuka Włókna 

2004. Europejski ślad”, wystawa zbiorowa, OW ZPAP, Galeria DAP (2004); „Sztuka Włók-

na 2007”, wystawa zbiorowa, OW ZPAP, Galeria DAP (2007); Festiwal Sztuki Włókna, 

wystawa zbiorowa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (2010); „Sztuka Włókna”, 

wystawa zbiorowa, OW ZPAP (2016); “From Lausanne to Beijing” 9th International 

Fiber Art., Beijing, Chiny (2016); 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny 

Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, wystawa prezentowana 

w Galerii BWA w Krośnie (2016); „Ruszyliśmy z Miejsca… Malarstwo, ceramika, szkło, 

tkanina i inne”, wystawa jubileuszowa PLSP w Krośnie, BWA, Krosno (2016); „W ocze-

kiwaniu”, wystawa zbiorowa, Galeria „Witryna”, Piaseczno (2020, 2021); Wystawa mi-

niatury tkackiej, Galeria „Witryna”, Piaseczno (2021); „Dotyk tkaniny”, wystawa zbio-

rowa, ZPAP, Warszawa (2021); „Tajemnice”, wystawa indywidualna, Mobilna Galeria 

Kolejowa, Piaseczno (2021).

Publikacje prac: Katalog “TALENTE 2000” Sonderschau der 52.IHM 16-22 3/2000; Texti-

le Forum 1/2000; Kunsthandwerk & Design 1/2000; Presseecho IHM 16.03, 22.03.2000. 

Projektuje tkaniny unikatowe, uprawia malarstwo sztalugowe, olejne i akrylowe.

„Miękkie włókno jak miękka myśl, potrafi przebiegać i tworzyć opowieści”

MAŁGORZATA DĄBSKA
POLSKA | POLAND
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QUINTET – AN ARTISTIC AUCTORIAL OBJECT, 
A COMBINATION OF VISUAL FORM AND SOUND

50x60 cm (object composed of 5 elements), artist’s own technique, material: 
linen fabric; dry, ground, roasted flax seeds; gelatine (gluing and stiffening); 
2022

Ewa Dębowska is a graduate of Painting at the Institute of Visual Arts at the Faculty 

of Arts of the University of Zielona Góra and Musical Education at the Higher Peda-

gogical School in Zielona Góra. She expanded her art studies to include art therapy 

and oligophrenic pedagogy. In her artistic work, she focuses on creating concep-

tual works using painting effects, presenting a synthesis of phenomena and con-

cepts in a visual form, reducing colour and seeking the ascetic colour of materials. 

She creates collages, artifacts and art objects, combining painting with textile. Ewa 

Dębska is a winner of the AKAPI Foundation Prize during the “Z krosna do Krosna” 

10th International Artistic Linen Cloth Biennial (2018). The auctorial object “Quintet” 

is a synthesis of visual form and sound. Each of the five elements is a percussion in-

strument. Made of linen, the resonance box contains flax seeds and is surrounded by  

a coating of ground and roasted grains. The meditative noise of linen stones cleans 

the deposits of uncomfortable emotions.

KWINTET – AUTORSKI OBIEKT ARTYSTYCZNY, 
ŁĄCZĄCY FORMĘ WIZUALNĄ I DŹWIĘK

50x60 cm (obiekt złożony z 5 elementów), technika własna, tworzywo: 
tkanina lniana; suche, mielone, prażone nasiona lnu; żelatyna (klejenie 
i utwardzanie); 2022

Absolwentka Malarstwa w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym 

Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wychowania Muzycznego w Wyższej Szko-

le Pedagogicznej w Zielonej Górze. Studia artystyczne poszerzyła o arteterapię 

i oligofrenopedagogikę. W pracy artystycznej skupia się na tworzeniu dzieł kon-

ceptualnych z wykorzystaniem malarstwa materii, przedstawiając syntezy zjawisk  

i pojęć w formie wizualnej, redukując kolor i poszukując ascetycznej barwy materii. 

Tworzy kolaże, artefakty i obiekty artystyczne, łącząc malarstwo z tkaniną. Laureat-

ka Nagrody Fundacji AKAPI podczas 10. Międzynarodowego Biennale Artystycznej 

Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” (2018). Autorski obiekt „Kwintet” jest syntezą for-

my wizualnej i dźwięku. Każdy z pięciu elementów jest instrumentem perkusyjnym. 

Wykonane z tkaniny lnianej pudło rezonansowe kryje w sobie nasiona lnu i otoczo-

ne jest powłoką mielonych oraz prażonych ziaren. Medytacyjny szum lnianych ka-

mieni czyści złogi niewygodnych emocji.

„Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy kurzu”
Pablo Picasso 

EWA DĘBOWSKA
POLSKA | POLAND
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CIAŁA 

54x23x9 cm, technika: gobelin, tworzywo: len, 2022

Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pra-

cowni prof. Jana Węcławskiego. Jako dodatkowe specjalizacje wybrała Formy Prze-

mysłowe i Grafikę Użytkową. Malarstwo studiowała u prof. Tadeusza Brzozowskie-

go. Od 1980 roku pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej. Od 1989 roku zajmuje 

się malarstwem akwarelowym. Swoje prace prezentowała na 16 wystawach indy-

widualnych, m.in.: Wrocław, 1996 (tkaniny); Görlitz, 1994 (tkaniny i akwarele); Frank-

furt nad Odrą, 1995 (tkaniny i akwarele); Gdynia, 1999 (tkaniny); Warszawa, Galeria „U”, 

Poznań, PGK Centrum, 2001 (tkaniny i akwarele); „Galeria Pod Schodami”, PGK Cen-

trum, 2005 (akwarele, rzeźby miękkie); tkaniny (2007), akwarele (2008, 2009), tkani-

ny i akwarele (2011, 2016). Uczestniczyła w ponad 200 wystawach zbiorowych sztu-

ki tkackiej, m.in.: Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, Gdynia 

(1995, 1997 – Grand Prix, 1999, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013); Ogólnopolska Wystawa 

Tkaniny Unikatowej, Łódź (1981 – Złoty Medal ZPAP Okręgu Łódzkiego, 1985, 1992, 

1998, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 – Nominacja do Nagrody); Ogólnopolska Wysta-

wa Miniatury Tkackiej, Łódź (1981, 1985, 1992, 1998, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016  

– Nominacja do Nagrody); Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź (1988, 2001, 

2010); Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej, Szombathely (1984, 1986, 1988, 

1990, 1992); Międzynarodowa Wystawa Sztuki Miniaturowej, Toronto (1989, 1990 – 

Wyróżnienie, 1991, 1995, 1996 – Wyróżnienie, 1997); Wystawa Tkaniny Polskiej „Kon-

sument Art”, Norymberga (1988, 1990); Międzynarodowa Wystawa Miniatury Tkac-

kiej, Melbourne (1988); Międzynarodowy Konkurs Sztuki “Art Horizons”, Nowy Jork 

(1990); Międzynarodowa Wystawa Miniatury Tkackiej „Mexico – Polonia”, Meksyk 

(1991); Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Jelenia Góra (1996, 1998); Mię-

dzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej, Barcelona (1998, 2001); Międzynaro-

dowa Wystawa Tkaniny “Textile Fair Competition”, Kioto (1987, 1989); International 

Crafts Festival’92, Toyama-Takaoka (1992 – Award of Recognition); Międzynarodowa 

Wystawa Miniatury Tkackiej “Miniatures 2000” Museum of Art, Philadelphia (2000); 

Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Kro-

sno (2000 – Wyróżnienie, 2002 – Wyróżnienie, 2004, 2006 – Wyróżnienie, 2010, 2016).

BODIES

54x23x9 cm, technique: tapestry, material: linen, 2022

She graduated from the Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Po-

znań in Prof. Jan Węcławski’s Studio. She chose Industrial Forms and Applied Graphics 

as additional specializations. She studied painting with Prof. Tadeusz Brzozowski. Since 

1980, she has been working in the field of textile art. Since 1989, she has been dealing 

with watercolour painting. She has presented her works at 16 individual exhibitions, 

including: Wrocław, 1996 (textile); Görlitz, 1994 (textile and watercolor); Frankfurt on 

the Oder, 1995 (textile and watercolors); Gdynia, 1999 (textile); Warsaw, the “U” Gal-

lery, Poznań, PGK Centrum, 2001 (textile and watercolour); the “Pod Schodami Gal-

lery” PGK Centrum, 2005 (watercolour, soft sculptures); textiles (2007), watercolour 

(2008, 2009), textiles and watercolour (2011, 2016). She participated in over 200 col-

lective exhibitions of weaving art, including: International Baltic Mini Textile Triennial, 

Gdynia (1995, 1997 – Grand Prix, 1999, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013); National Exhi-

bition of of the Polish Tapestry, Łódź (1981 – Gold Medal of the Association of Polish 

Artists and Designers/Łódź District, 1985, 1992, 1998, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 – 

Nomination for the Award); National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Łódź 

(1981, 1985, 1992, 1998, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 - Nomination for the Award); 

International Triennial of Tapestry, Łódź (1988, 2001, 2010); International Biennial of 

Miniature Textiles, Szombathely (1984, 1986, 1988, 1990, 1992); International Exhi-

bition of Miniature Art, Toronto (1989, 1990 – Awarded Mention, 1991, 1995, 1996 

– Awarded Mention, 1997); Wystawa Tkaniny Polskiej “Konsument Art”, Norymber-

ga (1988, 1990); International Exhibition of Miniature Art, Melbourne (1988); Interna-

tional Art Horizons, New Jork (1990); Międzynarodowa Wystawa Miniatury Tkackiej 

“Mexico – Polonia”, Mexico (1991); Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Jelenia 

Góra (1996, 1998); Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej, Barcelona (1998, 

2001); International Textile Competition, Kyoto (1987, 1989); International Crafts Fe-

stival’92, Toyama-Takaoka (1992 – Award of Recognition); Międzynarodowa Wysta-

wa Miniatury Tkackiej “Miniatures 2000” Museum of Art, Philadelphia (2000); “Z kro-

sna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial, Krosno (2000 – Awarded 

Mention, 2002 – Awarded Mention, 2004, 2006 – Awarded Mention, 2010, 2016).

EMILIA CECYLIA DOMAŃSKA
POLSKA | POLAND
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CZAPLA ALFREDA

37x48x6 cm, technika: owijanie, tworzywo: płótno woskowane, len, bawełna; 2018

Carol Eckert jest z wykształcenia malarką. Zanim odkryła sztukę plecionkarską, wyko-

rzystywała w swojej twórczości różne media. Od ponad 25 lat posługuje się prostą 

techniką wyplatania – owijaniem, konstruując różnorodne formy, jak: laski, książki, 

krzyże procesyjne czy dekoracje ścienne. W swoich pracach koncentruje się na zło-

żonych relacjach zachodzących pomiędzy światem ludzi a światem przyrody. Uczest-

niczka licznych wystaw. Prace w kolekcjach publicznych w USA, m.in.: San Francisco 

(Muzeum de Younga), Nowy Jork (Muzeum Sztuk Pięknych i Wzornictwa), Boston 

(Muzeum Sztuk Pięknych), Racine (Muzeum Sztuki), Waszyngton (Galeria Renwick  

– Amerykańskie Muzeum Sztuki Smithsonian). Poza działalnością artystyczną jest 

niezależną kuratorką wystaw oraz autorką bloga poświęconego współczesnemu 

plecionkarstwu.

ALFERD’S HERON

37x48x6 cm, technique: coiling, material: waxed linen, linen, cotton; 2018

Originally trained as a painter, Eckert worked in a variety of media before discovering 

basketry. For more than 25 years she has employed a simple basketry technique, 

coiling, to construct a myriad of forms including staffs, books, processionals, and 

wall pieces – all focused on the complex interactions between humans and the 

natural world. Eckert’s work has been exhibited extensively and is included in many 

public collections, including de Young Museum/Fine Arts Museums of San Francisco, 

CA; Museum of Arts and Design, New York, NY; Museum of Fine Arts, Boston, MA; 

Racine Art Museum, Racine, WI; Renwick Gallery, Smithsonian American Art Museum, 

Washington, D.C. In addition to her studio practice, Eckert works as an independent 

curator and maintains a blog focused on contemporary basketry.

CAROL ECKERT
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ | THE UNITED STATES OF AMERICA
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FROM SEED TO LOOM I 
FROM THE CYCLE: THE FRAGILITY OF NATURE

50x57x11 cm, artist’s own technique, rep weaves, spatial texture; material: 
natural linen, flax plants (warp – weaving loom), dyed linen threads, linen 
cloth, cardboard, cotton floss (green); 2022

Marzena Fiszczuk was born in 1970 in Krzeszowice near Kraków. She is a graduate 

of the Higher Pedagogical School in Krakow, Institute of Art Education, with the 

Diploma in Painting in Prof. Grażyna Borowik-Pieniek’s Studio (1998). She continued 

education at postgraduate studies in Painting and Drawing at the Faculty of Graphics 

and Painting of the Academy of Fine Arts in Łódź. She works in the field of textile art, 

painting and satirical drawing. Marzena Fiszczuk has been teaching textile art at the 

Art School Complex in Tarnów for 30 years. Her major awards and distinctions include: 

“Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in 

Krosno: Awarded Mention – 2004, Nomination for the Prize - 2014, Awarded Mention 

– 2004, Awarded Mention – 2016; 5th Salon Wiosenny, BWA, Tarnów, 2018 – 2nd Prize. 

Her elected individual and collective exhibitions include: International Exhibition 

SATYRYKON, Legnica (1997, 2003); Zemun International Salon of Caricature, Zemun, 

Yugoslavia (2000); International Baltic Mini Textile Triennial, Gdynia (2004); National 

Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Łódź (2001, 2004, 2010, 2013, 2016, 2019); 

“Miniatura tkacka ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni”, Muzeum im. ks. dr. Władysława 

Łęgi, Grudziądz (2016); 1st Textile Art Biennial in Poznań (2017); “Z krosna do Krosna” 

International Artistic Linen Cloth Biennial - participation in premiere and travelling 

exhibitions in Poland, Slovakia, Hungary (2004-2020); “9 x Z krosna do Krosna”. Ex-

hibition of works by the winners of the International Artistic Linen Cloth Biennial, 

Piwnica PodCieniami, Museum of Crafts in Krosno (2018); “Marzena Fiszczuk. Textile 

exhibition”, individual exhibition, “Piwnica pod Trójką” Gallery, Muzeum Okręgowe in 

Tarnów, Gallery (2019); “Marzena Fiszczuk. Textile exhibition”, individual exhibition, 

BWA “U Jaksy” (2019); International Triennial of Tapestry, Museum of Textiles in Łódź 

(2020). The works are in the collections of: Central Museum of Textiles in Łódź, Muse-

um of Crafts in Krosno, Museum of the City of Gdynia, Museum of Copper in Legnica 

and in private collections in Poland and abroad.

OD NASIONKA DO KROSNA I 
Z CYKLU: KRUCHOŚĆ NATURY 

50x57x11 cm, technika własna, sploty rypsowe, kompozycja przestrzenna; 
tworzywo: len naturalny, rośliny lnu (osnowa – krosno tkackie), nici lniane 
barwione, płótno lniane, tektura, kordonek bawełniany (zielony); 2022

Urodziła się w 1970 roku, w Krzeszowicach koło Krakowa. Absolwentka Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Krakowie – Instytut Wychowania Plastycznego. Dyplom z Malarstwa 

w Pracowni prof. Grażyny Borowik-Pieniek (1998). Studia podyplomowe z Malarstwa 

i Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w zakresie tkaniny artystycznej, malarstwa i ry-

sunku satyrycznego. Od 30 lat zajmuje się nauczaniem tkaniny artystycznej w Zespo-

le Szkół Plastycznych w Tarnowie. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: Międzynarodo-

we Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej  „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie: Wyróżnienie – 2004, Nominacja do Nagrody – 2014, Wyróżnienie – 2004, 

Wyróżnienie – 2016; V Salon Wiosenny, BWA, Tarnów, 2018 – II Nagroda. Wybrane 

wystawy indywidualne i zbiorowe: Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON, Legni-

ca (1997, 2003); Zemun International Salon of Caricature, Zemun, Jugosławia (2000); 

Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, Gdynia (2004); Ogólno-

polska Wystawa Miniatury Tkackiej, Łódź (2001, 2004, 2010, 2013, 2016, 2019); „Minia-

tura tkacka ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni”, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 

Grudziądz (2016); I Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2017); Międzynaro-

dowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej  „Z krosna do Krosna” – udział w wysta-

wach premierowych i wędrujących – Polska, Słowacja, Węgry (2004-2020); „9 x Z kro-

sna do Krosna”. Wystawa prac laureatów Międzynarodowego Biennale Artystycznej 

Tkaniny Lnianej, Piwnica PodCieniami, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2018); „Marze-

na Fiszczuk. Wystawa tkaniny”, wystawa indywidualna, Galeria „Piwnica pod Trójką”, 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Galeria (2019); „Marzena Fiszczuk. Wystawa tkani-

ny”, wystawa indywidualna, BWA „U Jaksy” (2019); Międzynarodowe Triennale Tkani-

ny, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2020). Prace znajdują się w zbiorach: Centralne-

go Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Miasta 

Gdyni, Muzeum Miedzi w Legnicy oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

MARZENA FISZCZUK
POLSKA | POLAND

„Praca Od nasionka do krosna I jest jedną z cyklu prac Kruchość natury. Cały cykl prac zawiera pojedyncze prace, których podstawowym surowcem jest len 
jako roślina i materia tkacka. Ideą całego cyklu jest wnikliwa analiza piękna roślin, ich wzrostu, kwitnienia oraz przekwitania. Nawiązuje tym samym do życia 
ludzkiego – jego narodzin rozwoju i kresu dni. Kruchość natury i maleńkiego pobytu Nas jako istot będących jej częścią daje wiele przemyśleń, jak niedoceniana 
jest jej rola w naszym życiu. Delikatna i subtelna roślina lnu jest zarazem mocna i silna jako materiał tkacki. Len jest moim ulubionym włóknem i jednocześnie 
niewyczerpaną inspiracją twórczą”
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FROM THE CYCLE: ASHES I, ASHES II, ASHES III

40x20x3 cm, 50x40x3 cm, 50x55x3 cm; technique: knitting, drawing, assem-
bling, tying; material: linen cellulose, linen fiber, linen yarn, goat fiber, PA 
monofilament; 2022

Tomasz Frasoński was born in 1993 in Radom. He graduated from the State Seconda-

ry School of Fine Arts. A graduate of the Faculty of Textile and Clothing (currently the 

Faculty of Design Arts) of the Academy of Fine Arts in Łódź. He obtained his Diplo-

ma in the Knitted Clothing Design Studio, Jacquard Fabric Studio and in the Photo-

graphic Document Studio. In 2020, he graduated from the second master’s studies 

in the specialization: Architecture of Textiles at the Faculty of Material Technologies 

and Textile Design of the Lodz University of Technology. He was granted a scholarship 

in Croatia at the Faculty of Textile Technology in Zagreb (2014-2015), during which 

he was an intern and worked on a research project devoted to the luminescence of 

yarn and materials (2016). He also completed a research internship in Serbia at the 

University of Arts in Belgrade - Faculty of Applied Arts (2018). Currently, he started 

studies at the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technolo-

gy. He cooperates with the textile and clothing industry, implementing patterns for 

production. Tomasz Frasoński has presented his works at many exhibitions in Poland 

and abroad. The artist’s interests include modern digital media and technological in-

novations in the field of textiles and clothing. He loves to travel and see the world.

Z CYKLU: ZGLISZCZA I, ZGLISZCZA II, ZGLISZCZA III 

40x20x3 cm, 50x40x3 cm, 50x55x3 cm; technika: dzianie, czerpanie, montaż, 
wiązanie; tworzywo: celuloza lniana, włókno lniane, przędza lniana, włókno 
kozo, monofilament PA; 2022

Urodzony w 1993 roku w Radomiu. Ukończył Liceum Plastyczne w Zespole Szkół 

Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Absolwent Wydziału Tkaniny i Ubioru 

(obecnie Wydział Sztuk Projektowych) Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom w Pracowni Projektowania Ubioru Dzianego, 

Pracowni Tkaniny Żakardowej i w Pracowni Dokumentu Fotograficznego. W latach 

2018-2020 ukończył drugie studia magisterskie o specjalności: Architektura Tekstyliów 

na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. 

Przebywał na stypendium w Chorwacji – Wydział Technologii Tekstyliów w Zagrzebiu 

(2014-2015), podczas którego odbył staż i pracował nad projektem badawczym po-

święconym luminescencji włókien i materiałów (2016). Odbył także staż naukowy 

w Serbii na Uniwersytecie Sztuki w Belgradzie  – Wydział Sztuk Stosowanych (2018). 

Obecnie rozpoczął studia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki 

Łódzkiej. Współpracuje z przemysłem tekstylno-odzieżowym, wdrażając wzory do 

produkcji. Swoje prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. W krę-

gu zainteresowań artysty znajdują się współczesne media cyfrowe oraz innowacje 

technologiczne w obszarze tekstyliów i odzieży. Kocha podróżować i zwiedzać świat.

TOMASZ FRASOŃSKI
POLSKA | POLAND

„Wszystko jest uzasadnione, jeśli pochodzi z odpowiedniego stanu umysłu i świadomości”
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COSMIC FLOWERS – TRIPTYCH

16x19x25 cm, 25x18x19.5 cm, 11x22x19 cm; technique: wet felting, dyeing; 
material: linen, felt; 2022

Aleksandra Giros has been living and working in Poland since 2017 due to the polit-

ical situation in Belarus. She graduated from the Faculty of Applied Arts at Kosygin 

Moscow State Textile Academy. She continued education at postgraduate studies at 

Textile Academy in Moscow and graduated in 1995. Since 2011, she has belonged to 

the Belarusian Designers’ Union and to the Association of Polish Artists and Design-

ers/Warsaw District. She has been taking part in the Belarusian Open-Airs of Textile 

Sculpture since 2013 and editions of the Sypmosium of Fibre Art “Creative Kowary” 

since 2018. She deals with art of fibre and unique fabrics, and works in the field of 

textile art in the felting technique, nuno-felting and dyeing fabrics using the shibori 

method. She designs fabric patterns and draws vector illustrations. She conducts her 

own workshops on felting and hand dyeing. She uses traditional techniques, such as 

wool felting, dyeing of fibres and embroidery, which she treats as the basis for further 

creative searches resulting in felt compositions and textile sculptures. The titles of the 

works indicate the artist’s close contact with nature and her fascination with natural 

fibres, such as wool, silk, cotton, istle, linen and plant dyes, which are the inspiration for 

the artist. Since 1993, she has been participating in exhibitions. Her latest exhibitions 

include Feltrosa Festival, Nazzano, Italy – textile art and felt (2017); auctorial fashion 

show and silk felted scarves, DAP Gallery as part of the “Sztuka Włókna” exhibition 

(2019); “W kierunku słońca”, Dom Tradycji Miasta Kowary – individual exhibition (2019); 

2019 – Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna, Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra 

– 3rd Prize by Agnieszka Sienkiewicz (2019); “W stronę słońca” Debiuty in the Textile 

Section of the Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw – 

individual exhibition (2021); “Dotyk tkaniny” the DAP Gallery, Association of Polish 

Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw (2021); “Powiew wolności”, Warsaw 

(2021); “Sztuka Włókna”, exhibition of the Association of Polish Artists and Designers/

Warsaw District, Warsaw (2022).

KOSMICZNE KWIATY – TRYPTYK

16x19x25 cm, 25x18x19,5 cm, 11x22x19 cm; technika: filcowanie na mokro, 
barwienie; tworzywo: len, filc; 2022

Od 2017 roku, z powodu sytuacji politycznej w Białorusi, artystka mieszka i tworzy 

w Polsce. Ukończyła Moskiewską Państwową Akademię Tekstylną im. A.N. Kosygina 

– Wydział Sztuki Użytkowej. Studia podyplomowe – Akademia Tekstylna w Moskwie. 

Uzyskała dyplom w 1995 roku. Od 2011 należy do Białoruskiego Związku Projektan-

tów oraz do ZPAP – Okręg Warszawski. Od 2013 roku bierze udział w Białoruskich 

Plenerach Rzeźby Tekstylnej. Od 2018 roku uczestniczy w Międzynarodowych Festi-

walach Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary”. Zajmuje się sztuką włókna oraz 

tkaniną unikatową. Pracuje w zakresie tkaniny artystycznej w technice filcowania, 

nuno-filcu i barwienia tkanin metodą shibori. Projektuje wzory tkanin oraz rysuje 

ilustracje wektorowe. Prowadzi warsztaty autorskie filcowania i ręcznego barwie-

nia. Wykorzystuje tradycyjne techniki – filcowanie wełny, barwienie włókien, haft 

– które traktuje jako podstawę do dalszych twórczych poszukiwań. Ich efektem są 

kompozycje filcowe i rzeźby tekstylne. Tytuły prac wskazują na bliski kontakt artyst-

ki z przyrodą i zafascynowanie naturalnymi włóknami takimi jak: wełna, jedwab, ba-

wełna, sizal, len oraz barwnikami roślinnymi, stanowiącymi inspiracje dla artystki. Od 

1993 roku bierze udział w wystawach. Najnowsze wystawy: Festiwal Feltrosa, Nazza-

no, Włochy – tkanina artystyczna i filc (2017); autorski pokaz mody i szali jedwabnych 

– filcowanych, Galeria DAP w ramach wystawy „Sztuka Włókna” (2019); „W kierun-

ku słońca”, Dom Tradycji Miasta Kowary – wystawa indywidualna (2019); Między-

narodowa Wystawa Sztuki Włókna, Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra – III nagro-

da im. Agnieszki Sienkiewicz (2019); „W stronę słońca” Debiuty w Sekcji Tkaniny OW 

ZPAP, Warszawa – wystawa indywidualna (2021); „Dotyk tkaniny” OW ZPAP, Galeria 

DAP, Warszawa (2021); „Powiew wolności”, Warszawa (2021); „Sztuka Włókna”, wysta-

wa OW ZPAP, Warszawa (2022).

ALEKSANDRA GIROS
POLSKA | POLAND

„Intryguje mnie nierównomierność i swoboda filcu – jeśli chodzi o kształty zarówno jak i o kolory. Podoba mi się, kiedy kolory mogą się mieszać i przenikać 
nawzajem, jak w akwareli oraz to, że różne warstwy kolorów przeplatają się i tworzą wokół siebie nowe barwy. Lubię tworzyć porządek z chaosu i czuć, jak 
splątane włókna pod moimi rękami stają się potulne i jednolite. Ręcznie barwione rzeźby z filcu i lnu pod nazwą Kosmiczne kwiaty są wykonane z jednego 
kawałka filcu i płótna, bez żadnego szwu. Następnie ufarbowano je trwałymi barwnikami. W swoich pracach lubię łączyć różne materiały, aby stworzyć 
wrażenie, że zawsze były razem”
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CUT WOUNDS

30x30 cm, technique: tapestry, material: 100% linen, 2022

Agnieszka Godszling studied at the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of the 

Adam Mickiewicz University in Poznań. She received the Master of Arts degree in the 

Studio of Textile Art in 2010. She completed her doctorate at the Faculty of Textile 

and Fashion Design of the Academy of Fine Arts in Łódź in 2015. She has worked in 

her home university in Kalisz since 2010. She works in the art of fibre, unique textile 

(classic tapestries, painting on fabric in the hot batik technique as well as gluing and 

applique). Agnieszka Godszling took part in Festiwal Sztuki Włókna in Kowary in the 

years 2007-2017 and 2019-2021. She is the author of many individual exhibitions and 

a participant of numerous exhibitions in Poland and abroad (Czech Republic, Germa-

ny, Italy, Turkey, Belarus, Hungary). She is a laureate of many awards and distinctions, 

including: Grand Prix (2016) and Award (2018) in the “Z krosna do Krosna” Interna-

tional Artistic Linen Cloth Biennial, Krosno; 1st Prize (2009, 2021), 2nd Prize (2008, 

2012, 2020), 3rd Prize (2013) in the Festival of Fiber Art, Kowary; Award (2011) in the  

8. Międzynarodowym Konkursie Arrasu, Tkaniny i Sztuki Włókna, Sala Baganza, Italy. 

Her works are in museum collections (Central Museum of Textiles in Łódź, Museum 

of Crafts in Krosno, Museum of the City of Gdynia, Arcadia Cultural Association, Italy) 

and in private collections in Poland and abroad.

RANY CIĘTE

30x30 cm, technika: gobelin, tworzywo: len 100%, 2022

Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale 

Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Dyplom magistra sztuki obroniła w 2010 

roku w Pracowni Tkaniny Artystycznej. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora sztu-

ki na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskie-

go w Łodzi. Od 2010 roku pracuje w macierzystej uczelni w Kaliszu. Zajmuje się 

sztuką włókna, tkaniną unikatową (klasycznymi gobelinami, malarstwem na tka-

ninie w technice gorącego batiku a także klejeniem tkanin i aplikacją). W latach  

2007-2017 i 2019-2021 brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Włók-

na w Kowarach. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych oraz uczestniczką licz-

nych wystaw w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Włochy, Turcja, Białoruś, Węgry). 

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Grand Prix (2016) i Nagroda (2018) 

w Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, 

Krosno; I Nagroda (2009, 2021), II Nagroda (2008, 2012, 2020), III Nagroda (2013)  

im. A. Sienkiewicz w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Włókna, Kowary; Na-

groda (2011) w 8. Międzynarodowym Konkursie Arrasu, Tkaniny i Sztuki Włók-

na, Sala Baganza, Włochy. Prace w zbiorach muzealnych (Centralne Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Miasta Gdy-

ni, Stowarzyszenie Kulturalne Arcadia, Włochy) oraz w kolekcjach prywatnych  

w kraju i za granicą.

AGNIESZKA GODSZLING
POLSKA | POLAND
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PORTRAIT OF MOTHER

60x53 cm, technique: jacquard weaving, material: linen (50%), cotton (50%); 
2022

She was born on August 20, 1969 in Trnava – now Slovakia. She graduated from The 

Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Textiles under the tuition of Prof. Eva 

Minárikova (1994) and The Academy of Performing Arts in Prague, Department of Sce-

nography (1997). She has been an academic teacher and Head of Textile Department 

in the field of Design at The Faculty of Education in the University of Hradec Králové, 

Czech Republic since 1998. She lives and works in Hradec Králové (Czech Republic) 

and in Piestany (Slovakia). The artist works in textile design, tapestry, mini-textile, 

painting, drawing, creation of textile objects and dramatic costumes. Her collective 

exhibitions from the recent years include: ”Textile, Tapestry House”, Jindřichův Hradec, 

Czech Republic (2014); 16. International Exhibition of Textile Miniature, SVU Gallery, 

Bratislava, Slovakia (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Biennial of Czech Lace, Vamberk, 

Czech Republic (2015, 2017, 2019); International Minitextile Triennial, Szombathelyi 

Képtár – Gallery Szombathely, Szombathely, Hungary (2015, 2018); individual exhibi-

tion, Gallery in the castle of Hradec Kralove Czech Republic (2015); The IX International 

Biennial of Textile Miniatures, Out of the Box, Gallery ARKA, Vilnius, Lithuania (2015); 

”LIMITS OF TEXTILE 2016”, Rychnov nad Kněžnou, Czech Republic (2016); ”TEXTILE 

ART OF TODAY”, Müvészetiés Történeti Múzeum, Györ, Hungary (2016); “Etno/Ethno” 

The 10th International Biennial of Textile Miniatures, Galerija Arka, Vilnius, Lithuania 

(2017); ”OBJECTS TO TOUCH 2”, Janina Monkute-Marks Museum, Kedainiai, Lithuania 

(2017); ”Open Atelier Veere”, the gallery of Dutch textile institute HAWAR, Oldeberkoop, 

Netherlands (2017); “Garden of Eden”, Schloss Neuhaus, Textile Exhibition in the frame 

of the 19th ETN – conference in Haslach, Austria (2019); 13th International Biennial of 

Fibre Art “SCYTHIA”, Ivano-Frankivs’k, Ukraine (2020); Textile Art International Triennial 

Texpo ART Textile, IAŞI, Romania (2020); XII International Biennial of Textile Miniatures 

“Visiting Card” Galerija Arka, Vilnius, Lithuania (2020); 10th International Mini Textile 

Art Exhibition “SCYTHIA”, Ivano-Frankivs’k, Ukraine (2021).

PORTRET MATKI

60x53 cm, technika: żakard, tworzywo: len (50%), bawełna (50%); 2022

Urodziła się 20 sierpnia 1969 w Trnawie – obecnie Słowacja. Ukończyła Akademię 

Sztuk Pięknych w Bratysławie na Wydziale Tkaniny – Pracownia prof. Evy Minári-

kovy (1994) oraz Akademię Sztuk Scenicznych w Pradze na Wydziale Scenografii 

(1997). Od 1998 roku jest nauczycielem akademickim i pełni funkcję kierownika 

Wydziału Tkaniny na kierunku: Projektowanie w Katedrze Pedagogiki Uniwersyte-

tu Hradec Králové w Czechach. Mieszka i pracuje w Hradec Králové (Czechy) oraz  

w Pieszczanach (Słowacja). Zajmuje się projektowaniem tkanin, gobelinami, minia-

turą tkacką, malarstwem, rysunkiem, tworzeniem obiektów tekstylnych i kostiumów 

teatralnych. Wystawy zbiorowe z ostatnich lat: ”Textile, Tapestry House”, Jindřichův 

Hradec, Czechy (2014); Międzynarodowa Wystawa Miniatury Tkackiej, Galeria SVU, 

Bratysława, Słowacja (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Biennale Koronki Czeskiej, Vam-

berk, Czechy (2015, 2017, 2019); Międzynarodowe Triennale Miniatury Tkackiej, Szom-

bathely, Węgry (2015, 2018); wystawa indywidualna – Galeria na Zamku Hradec Kra-

love, Czechy (2015); IX Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej ”Out of the Box”, 

Galeria ARKA, Wilno, Litwa (2015); ”LIMITS OF TEXTILE 2016”, Rychnov nad Kněžnou, 

Czechy (2016); ”TEXTILE ART OF TODAY”, Müvészetiés Történeti Múzeum, Györ, Węgry 

(2016); 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej ”Etno/ Ethno”, Galeria Arka, 

Wilno, Litwa (2017); ”OBJECTS TO TOUCH 2”, Muzeum Janiny Monkute-Marks, Kiejda-

ny, Litwa (2017); ”Open Atelier Veere”, galeria holenderskiego instytutu włókiennicze-

go HAWAR, Oldeberkoop, Holandia (2017); “Garden of Eden”, Schloss Neuhaus, Textile 

Exhibition in the frame of the 19th ETN – conference in Haslach, Austria (2019); 13th 

International Biennial of Fibre Art “SCYTHIA”, Iwano-Frankowsk, Ukraina (2020); Texti-

le Art International Triennial TexpoART Textile, IAŞI, Rumunia (2020); XII Międzynarodo-

we Biennale Miniatury Tkackiej “Visiting Card”, Galeria Arka, Wilno, Litwa (2020); 10th 

International Mini Textile Art Exhibition “SCYTHIA”, Iwano-Frankowsk, Ukraina (2021).

“Looking back, I see my future”

MÁRIA HROMADOVÁ
CZECHY | CZECH REPUBLIC
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BORDER STRUCTURES

50x50x2 cm, combined technique: forming, sewing, gluing; material: linen, 
polypropylene (stiffening); 2022

Renata Jackowiak was born in Poznań. She is a graduate of the State College of Fine 

Arts (now University of the Arts). She received her Diploma at the Faculty of Art 

Education and at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture in of Prof. Urszu-

la Plewka-Schmidt’s Studio. She obtained 1st and 2nd degree qualifications at the 

Academy of Fine Arts in Łódź at the Faculty of Textiles and Clothing. She worked in 

the universities in Poznań in the years 1990-2015. She has been a researcher and 

lecturer at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin at the Faculty 

of Architecture since 2012. Her artistic interests and design projects are based on 

research and solutions in the field of soft structures, which in combination with 

synthetic fibres create spatial objects. Her goal is to stimulate the recipient’s senses of 

sight and touch. The works are not figurative. They are a record of personal aesthetic 

feelings inspired by the senses of touch and sight. Mutually complementary stimuli 

are subject to metamorphosis into the language of structures, and when visualized 

- in the form of unique textile and miniatures. Renata Jackowiak’s achievements 

include over a dozen individual exhibitions and over 140 collective exhibitions in 

Poland and abroad.

STRUKTURY GRANICZNE 

50x50x2 cm, technika mieszana: formowanie, szycie, klejenie; tworzywo: len, 
polipropylen (usztywnienie); 2022

Urodzona w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-

nych (obecnie UAP). Dyplom na Wydziale Wychowania Plastycznego oraz na Wy-

dziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Pracowni prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Kwalifi-

kacje I i II stopnia uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny 

i Ubioru. W latach 1990-2015 zawodowo związana z uczelniami Poznania. Od 2012 

roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury. Jej zainteresowania ar-

tystyczne i realizacje projektowe oparte są na poszukiwaniach i rozwiązaniach 

w obszarze struktur miękkich, które w połączeniu z włóknami syntetycznymi two-

rzą obiekty przestrzenne. Ich celem jest pobudzenie u odbiorcy zmysłów wzroku 

i dotyku. Realizowane prace nie posiadają charakteru figuratywnego. Stanowią za-

pis osobistych estetycznych odczuć inspirowanych zmysłami dotykui wzroku. Wza-

jemnie dopełniające się bodźce poddawane są metamorfozie na język struktur,  

a wizualizowane – w formie tkanin unikatowych oraz miniatur. W swoim dorobku 

ma kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad 140 wystaw zbiorowych w kra-

ju i za granicą.

RENATA JACKOWIAK
POLSKA | POLAND
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THE WAY TO WORK I

32x32 cm, artist’s own technique, material: linen canvas (raw linen), cotton 
canvas, crewel, threads, tracing paper; 2022

She was born in 1989 in Radom. She graduated from the Faculty of Arts at the Pu-

laski University of Technology and Humanities in Radom, where she received her 

Diploma in Hanna Wojdała-Markowska’s Painting Studio. Currently, she is an educa-

tor at the Mazovia Centre of Contemporary Art “Elektrownia” in Radom. Works in the 

field of painting, illustration and textile art.

DROGA DO PRACY I 

32x32 cm, technika własna, tworzywo: płótno lniane (len surowy), płótno 
bawełniane, włóczki, nici, kalka techniczna; 2022

Urodziła się w 1989 roku w Radomiu. Ukończyła Wydział Sztuki na Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – dyplom 

w Pracowni Malarstwa dr hab. Hanny Wojdały-Markowskiej. Obecnie jest edukator-

ką w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Twór-

czość z zakresu malarstwa, ilustracji i tkaniny artystycznej.

MAŁGORZATA JAGIELSKA
POLSKA | POLAND
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DREAM-CATCHER 2/2022

ø30 cm, artist’s own technique, material: linen threads, cotton, silk; 2022

Bogusława Jaroszewicz-Fogler graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw – 

diploma in textiles in Prof. Wojciech Sadley’s Studio and in painting Prof. Jan Tarasin’s 

Studio. Her major exhibitions include: the National Exhibition of the Polish Miniature 

Textiles, Central Museum of Textiles, Łódź (1985, 1988, 1995, 2004, 2007, 2010, 2013, 

2016); National Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of Textiles, Łódź 

(2010, 2013); 15th International Triennial of Tapestry, Museum of Textiles, Łódź (2016); 

“Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in 

Krosno (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). Individual exhibitions: Warsaw (2012, 2014, 

2015, 2018), Chełm (2013), Kutno (2016), Piła, Olkusz, Ostrołęka (2017). Prize winner: 

3rd Prize – “Z krosna do Krosna” 6th International Artistic Linen Cloth Biennial, Muse-

um of Crafts in Krosno (2010); 1st Prize – 8th International Weaving’s and Fiber Art’s 

Competition and 3rd Prize 9th International Weaving’s and Fiber Art’s Competition, 

Parma, Italy (2011, 2012).

ŁAPACZ SNÓW 2/2022 

ø30 cm, technika własna, tworzywo: nici lniane, bawełna, jedwab; 2022

Ukończyła ASP w Warszawie – dyplom w zakresie tkaniny w pracowni prof. Wojcie-

cha Sadleya i w zakresie malarstwa w pracowni prof. Jana Tarasina. Ważniejsze wysta-

wy: Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, 

Łódź (1985, 1988, 1995, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016); Ogólnopolska Wystawa Tka-

niny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2010, 2013); 15. Między-

narodowe Triennale Tkaniny, Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2016); Międzynarodo-

we Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). Wystawy indywidualne: Warszawa (2012, 

2014, 2015, 2018), Chełm (2013), Kutno (2016), Piła, Olkusz, Ostrołęka (2017). Laure-

atka nagród: III Nagroda – 6. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 

„Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2010); I Nagroda – 8th Interna-

tional Weaving’s and Fiber Art’s Competition oraz III Nagroda 9th International We-

aving’s and Fiber Art’s Competition, Parma, Włochy (2011, 2012). 

BOGUSŁAWA JAROSZEWICZ-FOGLER
POLSKA | POLAND

„W marzeniach sennych przeplatają się obrazy i emocje, które mogą mieć wpływ na kreatywność i rozwiązywanie pogmatwanych napięć”
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KOIVUKYLÄ / BJÖRKBY

43,5x50 cm, technika nicielnicowa, tworzywo: przędza lniana, przędza 
wełniana; 2019

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem (2017) w Pracowni Tkaniny Eks-

perymentalnej dr hab. Lidii Choczaj, w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej dr Dominiki 

Krogulskiej-Czekalskiej i w Pracowni Malarstwa dr hab. Małgorzaty Dobrzynieckiej

-Kojder. Przed studiami rzemiosło poznała jako słuchaczka Uniwersytetu Ludowego 

Rzemiosła Artystycznego w Sękowej Woli. W 2014 roku przebywała na stypendium 

w Helsinkach – na uczelni Ammattikorkeakoulu, a w 2016 roku gościła na rezyden-

cji artystycznej w Galerii GEDOK w Stuttgarcie. Obszar zainteresowań artystycznych: 

tkanina, ceramika, krajobraz dźwiękowy.

KOIVUKYLÄ / BJÖRKBY

43.5x50 cm, technique: harness, material: linen yarn, woolen yarn; 2019

Patrycja Jastrzębska ia a graduate of the Faculty of Textiles and Clothing at the Aca-

demy of Fine Arts in Łódź. She obtained her diploma with honours (2017) at PhD 

Lidia Choczaj’s Laboratory of Experimental Fabrics, Dr Dominika Krogulska-Czekal-

ska’s Decorative Textile Studio and in the PhD Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder’s Pa-

inting Studio. Before her studies, she got to know the craft as a student of the Folk 

University of Artistic Crafts in Sękowa Wola. In 2014, she was on a scholarship in Hel-

sinki at the Ammattikorkeakoulu University, and in 2016 she was an artist-in-resi-

dence at the GEDOK Gallery in Stuttgart. Areas of her   artistic interests include texti-

le, ceramics, soundscape.

PATRYCJA JASTRZĘBSKA
POLSKA | POLAND
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I PLAY GREEN

52x52 cm, artist’s own technique, material: linen thread, linen canvas, 
cardboard; 2022

Maria Jełowiecka has been working in art textiles since 1974. She has belonged to 

the Warsaw District of the Association of Polish Artists and Designers (since 2001). 

She is a participant of numerous collective exhibitions, including the National Exhi-

bition of the Polish Miniature Textile, Central Museum of Textile, Łódź (2001, 2013), 

International Symposium of Fibre Art “Creative Workshop – Kowary” (2004-2017) and 

many others. She organized 35 individual exhibitions. Her awards include: “Z krosna 

do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial – Awarded Mention (2004, 2011, 

2016); International Symposium “Creative Workshop – Kowary” – 3rd Prize (2006, 

2008); Exhibition of the Experimental Studio in Warsaw – 1st Award of the Minister 

of Culture and National Heritage (2009); “Art Competition MUZA 2015 – Magdalena 

Abakanowicz” – 3rd Prize, Warsaw (2015).

W ZIELONE GRAM

52x52 cm, technika własna, tworzywo: nić lniana, płótno lniane, tektura; 
2022

Tkaniną artystyczną zajmuje się od 1974 roku. Należy do Okręgu Warszawskiego 

Związku Polskich Artystów Plastyków (od 2001). Uczestniczka licznych wystaw zbio-

rowych, w tym: Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum Włó-

kiennictwa, Łódź (2001, 2013); Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat Twórczy 

– Kowary” (2004-2017) i wielu innych. Zorganizowała 35 wystaw indywidualnych. Na-

grody: Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 

– Wyróżnienia (2004, 2011, 2016); Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy 

– Kowary”– III Nagroda (2006, 2008); Wystawa Pracowni Doświadczalnej w Warsza-

wie – I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009); „Konkurs Ar-

tystyczny MUZA 2015 – Magdalena Abakanowicz” – III Nagroda, Warszawa (2015).

MARIA JEŁOWICKA
POLSKA | POLAND

„W zielone gram – zielone to kolor nadziei. Pozwoli rozwiać ciemne chmury, które zawisły nad Europą i światem”
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PATCHWORK – L

49x43 cm, mixed weaving technique, material: linen 100 %, 2020

Anna Jesinowicz-Nguyen was born in 1956 in Głogów, Poland. She graduated from 

the Academy of Fine Arts in Cracow in 1980. Since 1999 she has been related to the 

“Na Jatkach” Gallery in Wrocław, Poland. She designs artistic textile, uses her own de-

signs. She had her solo exhibitions such as the “Poezja i sploty” exhibition in Wrocław 

(2004); the “Sploty duszy” exhibition in Jelenia Góra and Chojnów, Poland (2007); the 

“Gobeliny ocalone od zapomnienia” exhibition in Wrocław (2010); the “Z pamiętnika 

Penelopy” exhibition in Wrocław (2012); the “Tkanina artystyczna” exhibition in Jas-

trzębie Zdrój, Poland (2012); the “Oswoić przemijanie. Portret Tkacki” in Warsaw (2016); 

the “Artysta jest Tkaczem – Tkacz jest artystą” exhibition in Szklarska Poręba, Poland 

(2017), the „Labirynt Tkaczy” exhibition in Wrocław (2020). She has also participated 

in many group exhibitions, such as: the “ALE tkanina” exhibition in the Centre of 

Weaving Traditions in Prudnik, Poland (2013); the “Praca kobiety nigdy się nie kończy” 

exhibition in the International Cultural Centre in Cracow and in Pomeranian Dukes’ 

Castle in Szczecin, Poland (2013); the “XL lat Sztuki Włókna w Kowarach i na Dolnym 

Śląsku 1974-2014” exhibition in Łódź and Jelenia Góra (2014); and the 11th Triennale 

Internationale Des Mini-Textiles in Angres, France; the “Posłuszni natchnieniu” exhibi-

tion in the “Na Jatkach” Gallery in Wrocław (2021). Anna Jesinowicz-Nguyen’s awards 

and distinctions: the 4th and 5th “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen 

Cloth Biennial in the Museum of Crafts in Krosno – 2nd Prize (2006) and Awarded 

Mention (2008); The International Exhibition of Weaving Art, The Museum of Weaving 

in Kamienna Góra – the 3rd Prize (2009), Awarded Mention (2008, 2010, 2011); The 

National Exhibition of The Polish Miniature Textiles in the Central Museum of Textiles, 

Łódź – Nomination for the Prize (2013).

PATCHWORK – L

49x43 cm, technika tkacka mieszana, tworzywo: len 100 %, 2020

Urodzona w 1956 r. w Głogowie. Ukończyła ASP w Krakowie (1980). Od 1999 r. zwią-

zana z Galerią Tkacką na Jatkach we Wrocławiu. Projektuje tkaninę artystyczną i reali-

zuje swoje projekty. Wystawy indywidualne: „Poezja i sploty”, Wrocław (2004); „Sploty 

duszy”, Jelenia Góra, Chojnów (2007); „Gobeliny ocalone od zapomnienia”, Wrocław 

(2010); „Z pamiętnika Penelopy”, Wrocław (2012); „Tkanina artystyczna”, Jastrzębie Zdrój 

(2012); „Oswoić przemijanie. Portret tkacki”, Warszawa (2016); „Artysta jest Tkaczem 

– Tkacz jest Artystą”, Szklarska Poręba (2017); „Labirynt Tkaczy”, Wrocław (2020). Wy-

brane wystawy zbiorowe: „ALE tkanina”, Prudnik (2013); „Praca kobiety nigdy się nie 

kończy”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie (2013); „XL lat Sztuki Włókna w Kowarach i na Dolnym Śląsku 1974-2014”, 

Łódź i Jelenia Góra (2014); XI Triennale Internationale Des Mini-Textiles „Libres com-

me l’art”, Angers, Francja; „Posłuszni natchnieniu”, Galeria Tkacka na Jatkach we Wro-

cławiu (2021). Nagrody i wyróżnienia: 4. i 5.Międzynarodowe Biennale Artystycz-

nej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – II Nagroda 

(2006), Wyróżnienie (2008); Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna, Muzeum Tkac-

twa w Kamiennej Górze – III Nagroda (2009), Wyróżnienia (2008, 2010, 2011). Ogól-

nopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – 

nominacja do nagrody (2013).

„W wzdętym płucu wiatru 
i w zwapnieniu skał 
muszę 
siebie 
tutaj 
rozproszoną 
znaleźć” 
Zuzanna Ginczanka, Wyjaśnienie na marginesie

ANNA JESINOWICZ-NGUYEN
POLSKA | POLAND
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MIRACLE, ROM. 8:31

60x45 cm, technique: tapestry, material: linen twine, wool, recycled wool, 
istle, wood; 2022

Karolina Kapustka started her adventure with weaving in 2008 in the “Na Jatkach” 

Gallery in Wrocław. She is a graduate of the University of Arts in Poznań – 1st and 

2nd degree studies in the field of Art Education (2014) and in the field of Interme-

dia (2014). In 2014, she started working as an instructor in The Textile Art Studio in 

Kórnicki Ośrodek Kultury. As part of her work in the studio, she organizes workshops 

and exhibitions of the participants. She is the originator and organizer of the Kórnicki 

Festiwal Rękodzieła “Guzik z pętelką”. She is a participant of exhibitions in Poland 

and abroad, including: “Zerować się”, individual exhibition, Termy Maltańskie, Poznań 

(2018); “Rozruch”, exhibition of the winners of the artistic scholarship of the City of 

Poznań, Poznań (2017); “ODLICZANIE”, Galeria Starówka, Poznań (2017); “Niepowier-

zchowość”, Grupa Lepsze, Galeria Zamkowa, Lubin (2016); “Ćwiczenia z zachwytu”, 

Botanical Garden, Poznań (2014); “Gorzko, Gorzko”, UAP, Poznań (2013); The Insomnia 

Hotel, The Bazar Hotel, exhibitions accompanying the Night of Museums and Poznań 

Gallery Weekend, Poznań (2013); “Five o’clock”, The Amarant Cinema, Poznań (2013); 

“Sopot Fringe Festival”, Zatoka Sztuki, Sopot (2014, 2015); “Prowincja dużego forma-

tu”, Muzeum Regionalne in Głogówek (2014); “Rysować i tak, i tak, i tak...”, collective 

exhibition, Wozownia Art Gallery, Toruń (2014); “Miasto, którego nie było”, collective 

exhibition, BWA in Jelenia Góra (2013); “AK 30 – 30 days”, 30 exhibitions consecutively 

in the years: 2013, 2014, 2015. She has also organized numerous workshops in co-

operation with, inter alia, the University of Arts in Poznań, Stary Browar, the National 

Museum, the Teacher Training Centre and many schools and kindergartens. Currently, 

she has been creating works on the border of weaving and macramé inspired by 

the Bible. She loves to use natural and recycled materials. The artist always looks for 

connections where they seem to be absent, tries to bring out new qualities from 

traditional materials. Karolina Kapustka has received an artistic scholarship from the 

City of Poznań for her activity in the field of Art Education.

CUD RZ 8,31

60x45 cm, technika: gobelin, tworzywo: dratwa lniana, wełna, wełna recy-
klingowa, sizal, drewno; 2022

Swoją przygodę z tkactwem rozpoczęła w 2008 w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we 

Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – studia I i II stop-

nia na kierunku: Edukacja Artystyczna (2014) oraz na kierunku: Intermedia (2014). 

W 2014 roku rozpoczęła pracę jako instruktorka w Pracowni Tkaniny Artystycznej 

Kórnickiego Ośrodka Kultury. W ramach działań pracowni organizuje warsztaty i wy-

stawy uczestników. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Kórnickiego Festiwalu 

Rękodzieła „Guzik z pętelką”. Uczestniczka wystaw w kraju i za granicą, m.in.: „Ze-

rwać się”, wystawa indywidualna, Termy Maltańskie, Poznań (2018); „Rozruch”, wy-

stawa laureatów stypendium artystycznego Miasta Poznania, Poznań (2017); „OD-

LICZANIE”, Galeria Starówka, Poznań (2017); „Niepowierzchowność”, Grupa Lepsze, 

Galeria Zamkowa, Lubin (2016); „Ćwiczenia z zachwytu”, Ogród Botaniczny, Poznań 

(2014); „Gorzko, Gorzko”, UAP, Poznań (2013); Hotel Insomnia, Hotel Bazar, wystawa 

towarzysząca Nocy Muzeów i Poznań Gallery Weekend, Poznań (2013); “Five o’clock”, 

Kino Amarant, Poznań (2013); “Sopot Fringe Festiwal”, Zatoka Sztuki, Sopot (2014, 

2015); „Prowincja dużego formatu”, Muzeum Regionalne w Głogówku (2014); „Ry-

sować i tak, i tak, i tak...”, wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (2014); 

„Miasto, którego nie było”, wystawa zbiorowa, BWA w Jeleniej Górze (2013); „AK 30 

– 30 dni”, 30 wystaw kolejno w latach: 2013, 2014, 2015. Organizowała również tak-

że liczne warsztaty we współpracy m.in. z: Uniwersytetem Artystycznym w Pozna-

niu, Starym Browarem, Muzeum Narodowym, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

oraz wieloma szkołami i przedszkolami. Obecnie tworzy prace z pogranicza tkactwa  

i makramy, inspirowane Biblią. Uwielbia wykorzystywać materiały naturalne oraz re-

cyklingowe. Szuka zawsze połączeń tam, gdzie wydaje się ich nie być, stara się wy-

dobywać nowe jakości z tradycyjnych materiałów. Otrzymała stypendium artystycz-

ne Miasta Poznania za działalność w zakresie edukacji artystycznej. 

KAROLINA KAPUSTKA
POLSKA | POLAND
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BALANCE

38x45 cm (48x54 cm with a cover), technique: batik, applique; material: linen 
fabric (100%), linen thread, wax, stone, paint; 2022

Agnieszka Cecylia Kazała graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław at 

the Studio of Textile Art under the tuition of Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler 

(painting and drawing in the Studio of Prof. Anna Maria Kramm). She is interested 

in placing art in public space. She is the author of individual exhibitions and she 

has participated in many group exhibitions. She has belonged to the Association of 

Polish Artists and Designers/Wrocław District. She works mainly in textile. She creates 

works in the hot batik technique; while preparing installations, she uses wool, wax, 

paper and steel. Agnieszka Cecylia Kazała is a curator of exhibitions, organizer of 

auctorial meetings and international presentations of the works of young people 

from Poland, North Macedonia and Greece in the project “Connected by Art”. Her 

selected exhibitions include: “Art Park – Park Sztuki”, international artistic activities in 

the Radziwiłłowski Park in Biała Podlaska, the Podlaska Gallery (2018); “Fabric”, indi-

vidual exhibition of textile art, OKO Culture Centre, Warsaw (2019); 56th International 

Strumica Art Colony, Cultural Center Anton Panov-Strumica, North Macedonia (2019); 

interdisciplinary exhibition of paintings, drawings, ceramics and textile art, Pałac 

Struga near Wałbrzych (2020); “Between/ Między”, textile art exhibition, The Brama 

Wrocławska Gallery, Oleśnica (2021); 10th International Biennial Exhibition of Mini 

Textile Art “Scythia”, Ivano-Frankivsk, Ukraine (2021); IX Międzynarodowy Przegląd Sz-

tuki „Alternatywy 33 – Pałac Struga. 2021”, Struga near Wałbrzych (2021); Warsaw OFF 

Art Festiwal – “Art is not a crime”, Elektrownia Powiśle – Hala Gwardii – Art in House, 

Warszawa (2021); „Polska jest Matką szczególną” – group exhibition XLVII Międzynar-

odowe Sympozjum „Festiwal Sztuki Włókna”, Muzeum Tkactwa in Kamienna Góra 

(2021); ”Przemiany” – individual exhibition of textile art within Festiwal Sztuki Włókna, 

The Promocje Gallery, Jelenia Góra (2021); MADOA AQUA “Zanurzeni”, St. George’s 

Church in Oleśnica (2021); “I can’t send you flowers every day”, spatial installation, 

(paper, wax, metal), Kazimierz Pulaski Museum in Warka, (2022). An inseparable part 

of the artist’s work is photographing her works against the background of nature.

RÓWNOWAGA

38x45 cm (48x54 cm z oprawą), technika: batik, aplikacja; tworzywo: tkanina 
lniana (100%), nić lniana, wosk, kamień, farba; 2022

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Pra-

cownię Tkaniny Artystycznej prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler (malarstwo i ry-

sunek w Pracowni prof. Anny Marii Kramm). Interesuje się umieszczaniem sztuki 

w przestrzeni publicznej. Jest autorką wystaw indywidualnych, uczestniczyła w wie-

lu wystawach zbiorowych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg 

Wrocławski. Pracuje głównie z tkaniną. Tworzy prace w technice gorącego batiku, 

natomiast przygotowując instalacje korzysta z wełny, wosku, papieru oraz stali. Jest 

kuratorką wystaw, organizatorką spotkań autorskich oraz międzynarodowych pre-

zentacji twórczości młodzieży z Polski, Macedonii Północnej oraz Grecji: „Połączeni 

Sztuką”. Wybrane wystawy: „Art Park – Park Sztuki”, międzynarodowe działania arty-

styczne w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej, Galeria Podlaska (2018); „Fabric”, 

wystawa indywidualna tkaniny artystycznej, Ośrodek Kultury OKO, Warszawa (2019); 

56th International Strumica Art Colony, Cultural Center Anton Panov – Strumica, Ma-

cedonia Północna (2019); interdyscyplinarna wystawa malarstwa, rysunku, ceramiki 

oraz tkaniny artystycznej, Pałac Struga koło Wałbrzycha (2020); „Between/ Między”, 

wystawa tkaniny artystycznej, Galeria Brama Wrocławska, Oleśnica (2021); 10th In-

ternational Biennial Exhibition of Mini Textile Art “Scythia”, Iwano-Frankowsk, Ukra-

ina (2021); IX Międzynarodowy Przegląd Sztuki „Alternatywy 33 – Pałac Struga. 2021”, 

Struga k/Wałbrzycha (2021); Warsaw OFF Art Festiwal – “Art is not a crime”, Elektrow-

nia Powiśle – Hala Gwardii – Art in House, Warszawa (2021); „Polska jest Matką szcze-

gólną” – wystawa zbiorowa XLVII Międzynarodowego Sympozjum „Festiwal Sztuki 

Włókna”, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (2021); „Przemiany” – indywidualna 

wystawa tkaniny artystycznej w ramach Festiwalu Sztuki Włókna, Galeria Promo-

cje, Jelenia Góra (2021); MADOA AQUA „Zanurzeni”, Kościół św. Jerzego w Oleśni-

cy (2021); “I can’t send you flowers every day”, instalacja przestrzenna, (papier, wosk, 

metal), Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, (2022). Nieodłączną częścią twór-

czości artystki jest fotografowanie swoich prac na tle natury.

„W tkaninie zapisuję siebie” 

AGNIESZKA CECYLIA KAZAŁA
POLSKA | POLAND
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HOMMAGE POUR WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI I

25.5x25.5 cm, weaving technique, material: linen thread, metalized cotton 
thread; 2022

HOMMAGE POUR WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI II

25.5x25.5 cm, weaving technique, material: linen thread, 2022

Elżbieta Kędzia was born on May 10, 1952 in Łódź. In the years 1971-1976 she studied 

at the Faculty of Industrial Design at the Public Academy of Arts in Łódź. She gradu-

ated from Prof. Antoni Starczewski’s Studio of Gobelin Tapestry and Carpet and was 

awarded Diploma with Distinction. She designs artistic textiles and jacquard-woven 

textiles. In her artworks she uses typical weaving techniques, such as Gobelin tapestry, 

jacquard and electronic jacquard. In the years 1975-2014 Elżbieta Kędzia was an 

academic teacher at the Academy of Fine Arts in Łódź and a professor since 2004. 

From 2005 to 2012 she was a dean of the Faculty of Textiles and Clothing at her 

home university. She had classes in the Studio of Textile Art, the Studio of Computer 

Aided Fashion Designing and in the Theory of Weave Studio at the Academy of Fine 

Arts. Since 2014, she has worked as a habilitated doctor professor at the Faculty 

of Textile Engineering at the University of Technology in Łódź, where she teaches 

the following classes: basics of composition, textile engineering and textiles in the 

usable area. She has participated twice in the International Triennial of Tapestry in 

Łódź as well as in most National Exhibitions of the Polish Tapestry and Miniature 

Textiles. Elżbieta Kędzia has held about 30 individual exhibitions and has participated 

in 100 group exhibitions. She has been a juror and commissioner of exhibitions in 

numerous International Symposiums of Textile. Since 2002 she has been a member 

of the group of visual artists “Młyn”. In the years 1991-2004 she was employed in the 

Private Secondary School of Fine Arts in Włocławek. Her works can be found in the 

Central Museum of Textiles in Łódź, the National Museum in Poznań and private 

collections in Poland and abroad.

HOMMAGE POUR WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI I

25,5x25,5 cm, technika tkacka, tworzywo: nić lniana, nić metalizowana 
bawełniana; 2022

HOMMAGE POUR WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI II

25,5x25,5 cm, technika tkacka, tworzywo: nić lniana, 2022

Urodzona 10 maja 1952 roku w Łodzi. W latach 1971-1976 studiowała na Wydzia-

le Wzornictwa Przemysłowego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Gobe-

linu i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego. Zajmuje się projektowaniem tkaniny 

artystycznej i tkanin żakardowych. Swoje prace realizuje z użyciem typowych tech-

nik tkackich – gobelin, żakard, żakard komputerowy. W latach 1975-2014 pracow-

nik dydaktyczny ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, profesor zw. od 2004. W latach 

2005-2012 Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru uczelni macierzystej. W ASP w Łodzi 

prowadziła zajęcia w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej, w Pracowni Podstaw Projekto-

wania Komputerowego oraz w Pracowni Splotów Tkackich. Od 2014 roku do chwili 

obecnej, jako profesor dr hab., zatrudniona na Politechnice Łódzkiej – Instytut Archi-

tektury Tekstyliów, gdzie prowadzi następujące zajęcia: Podstawy kompozycji, Archi-

tektoniczne projektowanie tekstyliów i Tekstylia w organizacji przestrzeni użytkowej.  

Dwukrotny udział w Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi i w większości 

Ogólnopolskich Wystaw Tkaniny i Miniatury Tkackiej. Zorganizowała ok. 30 wystaw 

indywidualnych i wzięła udział w około 100 wystawach zbiorowych. Pełniła wielo-

krotnie funkcje jurora i komisarza wystaw i Międzynarodowych Sympozjów Tkani-

ny. Od 2002 roku należy do grupy artystów plastyków „Młyn”. W latach 1991-2004 

zatrudniona w Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Prace w zbio-

rach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Narodowego w Pozna-

niu i w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

ELŻBIETA KĘDZIA
POLSKA | POLAND
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COMPOSITION I

34x34 cm, own technique, material: linen, silk, felt; 2022

COMPOSITION II

30x30.5 cm, own technique, material: linen, silk, felt; 2022

Bogumiła Klaudel-Rezler graduated from the Higher School of Applied Arts in Poznań 

with her diploma in Painting on Textile in Prof. Wojciech Sadley’s Studio (2003). She 

has belonged to the Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District. She 

works in easel painting, painting on fabric and textile art. She took part in individual 

and collective exhibitions. The most important of them are: XI Biennale Sztuki Sakral-

nej “Sacrum”, Gorzów Wielkopolski (2004); “Z krosna do Krosna” International Artistic 

Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in Krosno (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018); Sztuka Włókna (2004, 2007, 2010, 2016, 2019, 2022); Międzynar-

odowa Wystawa “Sztuka dla Pokoju w Europie”, Serbia, Rosja, Włochy (2006, 2007); 

V i VI Konfrontacje Artystyczne “Sacrum w sztuce”, Wadowice (2006, 2007); Triennale 

Tkaniny Bałtyckiej, Gdańsk (2007); “Między Niemnem a Wisłą”, painting exhibition by 

the Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District, Lithuania (2012); I Mi-

lanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu “Inspiracje”, Milanówek (2014); “Varsovia 

Semper Invicta. Pamięć i nadzieja”, exhibition commemorating the 70th anniversary of 

the Warsaw Uprising, Warsaw (2014); “Dotyk tkaniny”, the DAP Gallery, Association of 

Polish Artists and Designers/Warsaw District, Warsaw, 2021. Her works are in museums 

and private collections in Poland and abroad.

KOMPOZYCJA I

34x34 cm, technika własna, tworzywo: len, jedwab, filc; 2022

KOMPOZYCJA II

30x30,5 cm, technika własna, tworzywo: len, jedwab, filc; 2022

Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej w Poznaniu – dyplom z Malarstwa na Tkaninie  

w Pracowni prof. Wojciecha Sadleya (2003). Należy do ZPAP – Okręg Warszawski. 

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem na tkaninie oraz tkaniną arty-

styczną. Brała udział w wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych. Ważniejsze 

z nich to: XI Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum”, Gorzów Wielkopolski (2004); Mię-

dzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Mu-

zeum Rzemiosła w Krośnie (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018); Sztu-

ka Włókna (2004, 2007, 2010, 2016, 2019, 2022); Międzynarodowa Wystawa „Sztuka 

dla Pokoju w Europie”, Serbia, Rosja, Włochy (2006, 2007); V i VI Konfrontacje Ar-

tystyczne „Sacrum w sztuce”, Wadowice (2006, 2007); Triennale Tkaniny Bałtyckiej, 

Gdańsk (2007); „Między Niemnem a Wisłą” – wystawa malarstwa – Okręg War-

szawski ZPAP, Litwa (2012); I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu „Inspi-

racje”, Milanówek (2014); „Varsovia Semper Invicta. Pamięć i nadzieja” – wystawa  

z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Warszawa (2014); „Dotyk 

tkaniny”, Okręg Warszawski ZPAP, Galeria DAP, Warszawa, 2021. Prace w zbiorach mu-

zealnych i w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

BOGUMIŁA KLAUDEL-REZLER
POLSKA | POLAND
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SIMPLY RED

57x54 cm, artist’s own technique, material: raw linen fibre (90%), linen 
thread, cotton fabric as passe-partout (10%), wood (frame); 2022

Sylwia Korpalska graduated from the State Secondary School of Fine Arts in Łomża 

and then the Academy of Fine Arts in Łódź at the Faculty of Textile and Clothing, ma-

jor: Design, purview: textile design. She obtained her diploma under the supervision 

of Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak. She works in widely understood textile art (weaving, 

batik, experimental textile) as well as painting. She has worked in the Municipal 

Cultural Centre in Zambrów, where she runs a Textile Workshop (classes in weaving 

and batik), a Puppet Workshop and a children’s Art Workshop.

SIMPLY RED

57x54 cm, technika własna, tworzywo: surowe włókno lniane (90%), nić 
lniana, tkanina bawełniana jako passe-partout (10%), drewno (rama); 2022

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, a następnie Akademię 

Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubio-

ru, kierunek: Wzornictwo w zakresie: projektowanie tkanin. Dyplom pod kierunkiem 

prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak. Zajmuje się szeroko rozumianą tkaniną artystyczną 

(tkactwem, batikiem, tkaniną eksperymentalną) jak również malarstwem. Zawodo-

wo związana jest z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w którym prowadzi 

Pracownię Tkaniny (zajęcia z tkactwa i batiku), Pracownię Lalek oraz dziecięcą Pra-

cownię Plastyczną.

„Strata czasu jest jak śmierć – nieodwracalna”

SYLWIA KORPALSKA
POLSKA | POLAND
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MEMORIES FROM THE TIME OF PEACE 
PHOTO ALBUM

36x21cm (open album), 21x21 cm (closed album), technique: embroidery, 
material: linen fabric, linen threads; 2022

Jadzia Korzeniowska was born in 1984 in Silesia. A graduate of the Folk University 

of Artistic Crafts in Wola Sękowa. She completed an instructor’s course in artistic 

handicraft, a journeyman in the professions of an embroiderer and a weaver. She 

graduated from Fine Arts Education at the University of Silesia in Cieszyn - written 

work on art history, diploma thesis – ceramic sculpture. In 2012, she won the First Prize 

in the “Operation Frimousses du Monde de l’UNICEF France” competition. Since 2010, 

she has participated in subsequent editions of the “Z krosna do Krosna” International 

Artistic Linen Cloth Biennial organized by the Museum of Crafts in Krosno. Since 

2018, he has been participating in the ArtNaif Festival at the “Szyb Wilson” Gallery in 

Katowice. Since 2012, she has been running her own ArtKo Creative Studio, where 

she has organized workshops in various creative fields addressed to various age 

groups. Currently, the studio is a space for creating her own projects. She has been  

a handicraft teacher at the Youth Palace in Katowice (since 2019). In 2020, the time 

of the pandemic, longing for the opportunity to take an active part in culture, she 

established a miniature ArtKo Gallery – located in a dollhouse. The artist presents 

there miniature reproductions of well-known paintings made by herself. A small space 

with great potential, due to its not entirely serious form, disenchants the inaccessibility 

and dignity of places presenting art.

WSPOMNIENIA Z CZASU sPOKOJU 
FOTO ALBUM 

36x21 cm (album otwarty), 21x21 cm (album zamknięty), technika: haft, 
tworzywo: tkanina lniana, nici lniane; 2022

Ślązaczka, urodzona w 1984 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła 

Artystycznego w Woli Sękowej. Ukończyła instruktorski kurs rękodzieła artystycz-

nego, czeladnik w zawodach: hafciarka i tkacz. Ukończyła Edukację Artystyczną na 

Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie – praca pisemna z historii sztuki, praca dyplo-

mowa – rzeźba ceramiczna. W 2012 roku zdobyła pierwsze miejsce w konkursie 

„Operation Frimousses du Monde de l’UNICEF France”. Od 2010 roku bierze udział  

w kolejnych edycjach Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 

„Z krosna do Krosna” organizowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Od 2018 

roku uczestniczy w ArtNaif Festiwal w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Od 2012 roku 

prowadzi autorską Pracownię Twórczą ArtKo, w której organizowała warsztaty z róż-

nych dziedzin twórczych, skierowane do zróżnicowanych grup wiekowych. Obec-

nie pracownia jest przestrzenią tworzenia własnych projektów. Nauczyciel rękodzieła 

w Pałacu Młodzieży w Katowicach (od 2019). W roku 2020, w czasie pandemicznym,  

z tęsknoty za możliwością brania czynnego udziału w kulturze, powołała do życia mi-

niaturową Galerię ArtKo – ulokowaną w domku dla lalek. Artystka prezentuje w niej 

wykonane przez siebie miniaturowe reprodukcje znanych obrazów. Mała przestrzeń 

z dużym potencjałem, dzięki nie do końca poważnej formie, odczarowuje niedostęp-

ność i powagę miejsc prezentujących sztukę. 

JADZIA KORZENIOWSKA
POLSKA | POLAND
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THE ABSENT

45x60x1.5 cm, technique: forming, dyeing, sewing, gluing; material: linen 
cloth, linen threads, synthetic fabric (organza), polyurethane foam (stiffe-
ning); 2022

Bogusława Koszałka was born in Gryfice. She is a graduate of the State Higher School 

of Visual Arts (now University of Arts) in Poznań. She obtained her diploma with 

honours in Prof. Wojciech Müller’s Drawing Studio. She completed her I and II degree 

qualifications in design arts at the Academy of Fine Arts in Łódź at the Faculty of 

Textiles and Clothing. Until 2013, she was artistically and professionally connected 

with Poznań. Bogusława Koszałka is currently a professor at the Department of Inte-

rior Architecture at the Faculty of Architecture of the West Pomeranian University of 

Technology in Szczecin. She works in unique fabrics and miniature weaving. She is 

interested in bionic structures as forms that organize space. The process of building 

objects results from the multiplication of forms by way of unique multiplication. The 

struggle with matter implies research in the area of   digital graphics. She has presented 

her works at 12 individual and over 80 collective exhibitions - both nationwide and 

abroad. There is invariably a strong link to the sea, where she grew up, at the core 

of her work. Bogusława Koszałka’s awards and distinctions include: Grand Prix at the 

“Z krosna do Krosna” 4th International Artistic Linen Cloth Biennial in the Museum 

of Crafts in Krosno (2006); ERA ART statuette – in the field of textiles, the National 

Painting and Unique Textile Biennial in the Museum of the City of Gdynia (2007); 

Distinction at the 8th International Baltic Mini Textile Triennial, The Museum of the 

City of Gdynia (2010); Grand Prix at 7th International Biennial of Painting and Unique 

Textile, The Museum of the City of Gdynia (2013); Nomination for the Award for the 

best work at the 13th National Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of 

Textiles in Łódź (2016).

NIEOBECNI

45x60x1,5 cm, technika: formowanie, barwienie, szycie, klejenie; tworzywo: 
płótno lniane, nici lniane, tkanina syntetyczna (organza), pianka poliuretano-
wa (usztywnienie); 2022

Urodzona w Gryficach. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

(obecnie UAP) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rysunku prof. Wojcie-

cha Müllera. Kwalifikacje I i II stopnia w zakresie sztuk projektowych uzyskała w Aka-

demii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Do 2013 roku artystycz-

nie i zawodowo związana z Poznaniem. Obecnie prof. ZUT w Katedrze Architektury 

Wnętrz na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-

gicznego w Szczecinie. Zajmuje się tkaniną unikatową oraz miniaturą tkacką. Intere-

sują ją struktury o charakterze bionicznym jako formy organizujące przestrzeń. Pro-

ces budowania obiektów wynika z namnażania form drogą unikatowej multiplikacji. 

Zmagania z materią implikują poszukiwania w obszarze grafiki cyfrowej. Swoje prace 

prezentowała na 12 wystawach indywidualnych i ponad 80 zbiorowych – ogólno-

polskich i zagranicznych. U podstaw jej twórczości niezmiennie istnieje silny związek 

z morzem, nad którym się wychowała. Nagrody i wyróżnienia: Grand Prix 4. Między-

narodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie (2006); Statuetka ERA ART – w dziedzinie tkaniny, IV Ogólno-

polskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Muzeum Miasta Gdyni (2007); Wy-

różnienie 8. Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej, Mu-

zeum Miasta Gdyni (2010); Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Malarstwa 

i Tkaniny Unikatowej, Muzeum Miasta Gdyni (2013); Nominacja do Nagrody za naj-

lepszą pracę podczas 13. Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2016).

BOGUSŁAWA KOSZAŁKA
POLSKA | POLAND
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DAMAGED DOLL

37x37x7 cm, artist’s own technique, material: linen textile, linen fibre, hemp 
fabric, hemp fibre, cotton fabric; 2022

Halyna Kusko was born in Lviv in 1959. She graduated from the Textile Department 

of the State College of Decorative and Applied Arts in Lviv – diploma with honours. 

She is university reader in the history of art. Halyna Kusko is the dean of the Faculty 

of Decorative and Applied Arts of the Lviv National Academy of Arts. She works in 

textile art and the history of art. 

“The prototype of my work was an imprint of a broken doll that I saw in the 
middle of the street at the beginning of the war. This event heightened the 
anxiety. But the real test was ahead of us. And the worst of all – suffering 
and death of children. The composition “Destroyed Doll” is the embodiment 
of the image of terrible disharmony, destruction, death, chaos that have 
been brought to our country by the Russian military aggression”

ZNISZCZONA LALKA 

37x37x7 cm, technika własna, tworzywo: tkanina lniana, włókno lniane, 
tkanina konopna, włókno konopne, tkanina bawełniana; 2022

Urodziła się we Lwowie w 1959 roku. Ukończyła Wydział Tekstylny Lwowskiego Pań-

stwowego Instytutu Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej – dyplom z wyróżnieniem. 

Posiada tytuł docenta doktora historii sztuki. Pełni funkcję dziekana Wydziału Sztuki 

Dekoracyjnej i Stosowanej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Zajmuje się tka-

niną artystyczną i historią sztuki. 

„Pierwowzorem mojej pracy był odcisk rozbitej lalki, który na początku 
wojny widziałem na środku ulicy. To potęgowało niepokój. Ale prawdziwy 
test był przed nami. A najgorsze – cierpienie i śmierć dzieci. Kompozycja 
Zniszczona lalka jest ucieleśnieniem obrazu straszliwej dysharmonii, 
zniszczenia, śmierci, chaosu, który sprowadza do naszego kraju rosyjska 
agresja militarna”

HALYNA KUSKO
UKRAINA | UKRAINE
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DIGNITY

60x55 cm, technique: embroidery, material: linen fabric, female hair (belon-
ging to the author), acrylic paints; 2022

Kateryna Kusko graduated from the Faculty of Decorative and Applied Arts of the 

Lviv National Academy of Arts. Professionally connected with her home university. 

She works in textile art and graphics. She is the author of scientific articles on textile 

art. She has participated in exhibitions in her homeland and abroad. 

“On February 24, 2022, Russia launched a full-scale war with Ukraine. The 
Armed Forces of Ukraine, in which tens of thousands of women serve, have 
been defending the Motherland. Unfortunately, it is not possible to avoid 
capture at war. On April 2, 2022, another exchange of prisoners took place 
– Ukrainian women soldiers returned from Russian captivity. The Russian 
occupiers tried to break the captured women morally by using various types 
of humiliation – undressing them, demanding that they speak Russian, 
shaving their heads, which is a violation of the Geneva Convention on 
the Treatment of Prisoners of War. However, in the photos taken after our 
Defenders had returned from captivity, I did not see depression on their 
faces, but dignity and light. My work is dedicated to them, they are beautiful 
internally and externally – with or without hair...”

GODNOŚĆ 

60x55 cm, technika: haft, tworzywo: tkanina lniana, kobiece włosy (należą do 
autorki), farby akrylowe; 2022

Ukończyła Wydział Tkaniny Artystycznej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Za-

wodowo związana z uczelnią macierzystą. Zajmuje się tkaniną artystyczną i grafiką. 

Jest autorką artykułów naukowych poświęconych tkaninie artystycznej. Uczestnicz-

ka wystaw w kraju i za granicą.

„24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła na pełną skalę wojnę z Ukrainą. 
Siły Zbrojne Ukrainy, w których pełni służbę dziesiątki tysięcy kobiet, 
bronią Ojczyzny. Niestety, w trakcie działań wojennych nie da się uniknąć 
pojmania. 2 kwietnia 2022 roku miała miejsce kolejna wymiana jeńców 
– ukraińskie żołnierki wróciły z rosyjskiej niewoli. Rosyjscy okupanci 
próbowali moralnie złamać schwytane kobiety, stosując różnego rodzaju 
upokorzenia – rozbierając je, żądając mówienia po rosyjsku, goląc głowy, 
co jest pogwałceniem Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowania 
jeńców wojennych. Jednak na zdjęciach zrobionych po powrocie naszych 
Obrończyń z niewoli widziałam na ich twarzach nie depresję, ale godność 
i światło. Moja praca jest Im dedykowana, są piękne wewnętrznie 
i zewnętrznie – z włosami i bez…”

KATERYNA KUSKO
UKRAINA | UKRAINE
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BEZ WYJŚCIA…

40,5x53,5 cm, technika: tkanie, tworzywo: nić lniana, płótno bawełniane, 
szyfon; 2022

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu na Wydziale Sceno-

grafii i Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Malarstwa 

na Tkaninie prof. Wojciecha Sadleya. Maluje na jedwabiu, tkaninie i płótnie. Tworzy 

tkaninę artystyczną, grafikę cyfrową i scenografię. Uczestniczka wystaw zbiorowych 

w kraju i za granicą i autorka wystaw indywidualnych. Bierze udział w międzynaro-

dowych plenerach malarskich i tkackich jak również w wystawach pokonkursowych 

i poplenerowych. Kuratorka i organizatorka wystaw MiniTextileArt. Należy do Związ-

ku Polskich Artystów Plastyków. Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych 

oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

WITHOUT EXIT…

40.5x53.5 cm, technique: weaving, material: linen thread, cotton canvas, 
chiffon; 2022

Bożena Kuzio-Bilska graduated from the High School of Applied Arts in Poznań, 

Faculty of Scenography and the Faculty of Painting. She obtained a diploma with 

honours in Prof. Wojciech Sadley’s Painting on Textile Studio. She paints on silk, fabric 

and canvas. She creates textile art, digital graphics and scenography. She is a par-

ticipant of collective exhibitions in Poland and abroad and an author of individual 

exhibitions. She has taken part in international painting and weaving workshops as 

well in post-competition and post-open-air exhibitions. She is a curator and organizer 

of MiniTextileArt exhibitions and a member of the Association of Polish Artists and 

Designers. The artist’s works are in museum collections and in private collections in 

Poland and abroad.

BOŻENA KUZIO-BILSKA
POLSKA | POLAND
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HOMO HOMINI LUPUS. WHY?

50x60 cm, artist’s own technique, material: linen 100%, 2022

Elżbieta Kuźniar obtained her diploma with honours in Painting in 2004 and doctorate 

in 2017. She has participated in over 200 exhibitions and is a winner of many awards, 

including: minister’s scholarship (2003-2004), 2nd Prize – V Międzynarodowe Bien-

nale Tkaniny Artystycznej ”Silezjany” (2003); 1st Prize – VI Międzynarodowe Biennale 

Tkaniny Artystycznej “Silezjany” (2005); 3rd Prize – International Open Air of Wicker 

Forms and Land Art, wicker forms, Łódź (2008); Award of the Rector of the Academy 

of Fine Arts in Krakow – Ogólnopolski Konkurs “Sacrum w sztuce”, Wadowice (2008); 

Award by Galeria Filmowa Opus – 7th International Open Air of Wicker Forms and 

Land Art, Łódź (2009); 1st Prize – “Z krosna do Krosna”, 6th International Artistic Linen 

Cloth Biennial, Museum of Crafts, Krosno (2010); Artist-in-Residence Award – 4th 

Contextile Textile Art Biennial, Portugal, (2018); 2nd Prize and Prize of the Rector of 

the Academy of Fine Arts in Łódź – 14th International Open Air of Wicker Forms and 

Land Art, Łódź (2021). Elżbieta Kuźniar has been a participant of many exhibitions 

in Poland and abroad, including: Deutches Textilmuseum, Krefeld, Germany; Tuch + 

Technik Textilmuseum, Neumünster, Germany; MIAT, Gent-Belgium; Central Museum 

of Textiles in Łódź; Musee des Beaux-Arts, Tournai, Belgium; Gloucester City Museum, 

UK. Her works have been published in Textileforum, among others. They are also in 

public collections: Musee des Beaux-Arts de Tournai, Tournai, Belgium; Association 

Histoires de Boitesa Couture, France; S.A.C.S., Quiliano, Italy; the Museum of Crafts 

in Krosno; Central Museum of Textiles in Łódź; IFC, Department of Art & Art History, 

Alabama, USA; Fiber Art Jersey Girl, New Jersey, USA; The textile-collection of the 

Szombathelyi Képtár mini-textiles, Hungary; Gdynia City Museum; Architects of Air, 

UK; Book Art Museum, Łódź; Shetland Museum UK; Contextile Biennial, Portugal; 

Osten Biennial of Drawing, Macedonia.

HOMO HOMINI LUPUS. DLACZEGO?

50x60 cm, technika własna, tworzywo: len 100%, 2022

Dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa (2004), doktorat (2017). Udział w ponad 200 

wystawach. Laureatka wielu nagród m.in.: stypendium ministerialne (2003-2004), II 

Nagroda – V Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej ,,Silezjany” (2003); I Na-

groda – VI Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej ,,Silezjany” (2005); III Na-

groda – Międzynarodowy Festiwal Form z Wikliny i Land Artu form z wikliny, Łódź 

(2008); Nagroda Rektora ASP w Krakowie – Ogólnopolski Konkurs „Sacrum w sztu-

ce”, Wadowice (2008); Nagroda Galerii Filmowej Opus – VIII Międzynarodowy Festi-

wal Form z Wikliny i Land Artu, Łódź (2009); I Nagroda – 6. Międzynarodowe Bien-

nale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła, Krosno 

(2010); Nagroda Artistic Residence – 4th Contextile Textile Art Biennial, Portugalia, 

(2018); II Nagroda i Nagroda Rektora ASP w Łodzi – XIV Międzynarodowy Festiwal 

Form z Wikliny i Land Artu, Łódź (2021). Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za gra-

nicą, m.in.: Deutches Textilmuseum, Krefeld, Niemcy; Tuch + Technik Textilmuseum, 

Neumünster, Niemcy; MIAT, Gent-Belgia; Centralne Muzeum Włókiennictwa w Ło-

dzi; Musee des Beaux-Arts, Tournai, Belgia; Gloucester City Museum, UK. Jej prace 

zostały opublikowane m.in. w Textileforum. Znajdują się również w kolekcjach pu-

blicznych: Musee des Beaux-Arts de Tournai, Tournai, Belgia; Association Histoires 

de Boites a Couture, Francja; S.A.C.S., Quiliano, Włochy; Muzeum Rzemiosła w Kro-

śnie; Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi; IFC, Department of Art & Art Hi-

story, Alabama, USA; Fiber Art Jersey Girl, New Jersey, USA, The textile-collection of 

the Szombathelyi Képtár mini-textiles, Węgry; Muzeum Miasta Gdyni; Architects of 

Air, UK; Muzeum Książki Artystycznej, Łódź; Shetland Museum UK; Contextile Bien-

nial, Portugalia; Osten Biennial of Drawing, Macedonia.

„Len górą. Flax (linen) forever”

ELŻBIETA KUŹNIAR
POLSKA | POLAND
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WINDOW

56x56 cm, artist’s own technique, material: linen, cotton, dyes; 2022

Ewa Labrzycka was born in Poznań in 1965. She graduated from the Higher State 

School of Applied Arts in Poznań with a diploma in Textile Art at the Studio of Gobe-

lin Tapestry and Spatial Fabric under the tuition of Prof. Ursula Plewka-Schmidt. She 

has participated in the following exhibitions: “X-lecie Pracowni Gobelinu i Tkaniny 

Przestrzennej WSSS”, Central Museum of Textiles, Łódź (2002); “Czwarta Dekada Ki-

erunki – Tendencje. Wystawa Polskiej Tkaniny Współczesnej”, Central Museum of Tex-

tiles, Łódź (2003); President of Poland Competition, Poster Museum, Wilanów (2004);  

10. National Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of Textiles, Łódź 

(2007); “Cierpienie”, Na Regale Gallery, Luboń (2007); “Z krosna do Krosna” Interna-

tional Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in Krosno (2008, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018).

OKNO

56x56 cm, technika własna, tworzywo: len, bawełna, barwniki; 2022

Urodziła się w Poznaniu w 1965 roku. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej 

w Poznaniu – dyplom z Tkaniny Artystycznej w Pracowni Gobelinu i Tkaniny Prze-

strzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Udział w wystawach: X-lecie Pracowni Gobe-

linu i Tkaniny Przestrzennej WSSS, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2002); 

„Czwarta Dekada Kierunki – Tendencje. Wystawa Polskiej Tkaniny Współczesnej”, Cen-

tralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2003); Konkurs Prezydenta RP, Muzeum Plakatu, 

Wilanów (2004); 10. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum 

Włókiennictwa, Łódź (2007); „Cierpienie”, Galeria na Regale, Luboń (2007); Międzyna-

rodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rze-

miosła w Krośnie (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018).

„Jeśli przyszłość nie otworzy nam drzwi, to większość wyskoczy oknem”
Wojciech Bartoszewski

EWA LABRZYCKA
POLSKA | POLAND
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ZOSTANIESZ CIENIEM

55x38 cm, technika własna, tworzywo: len, bawełna, akryl; 2021

Anna Lewińska jest malarką należącą do pokolenia artystów gniewnych, dynamicz-

nych, pełnych ekspresji, często prezentujących swoje prace na wystawach. W swoich 

pracach posługuje się różnymi technikami, poczynając od akwareli i pasteli po akryl 

i olej, wśród nich szczególnie ulubioną jest technika autorska oparta na zastosowa-

niu tkaniny w cyklu tworzenia obrazu. W dorobku ma ponad 80 wystaw indywidu-

alnych oraz udział w 310 wystawach zbiorowych. Należy do ZPAP oraz do Stowarzy-

szenia Pastelistów Polskich, Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz AIAP UNESCO.

„Żyj tak, jakbyś jutro miał umrzeć”

YOU WILL BECOME A SHADOW

55x38 cm, artist’s own technique, material: linen, cotton, acrylic; 2021

Anna Lewińska is a painter belonging to the generation of angry, dynamic and ex-

pressive artists who often present their works at exhibitions. In her works, she uses 

various techniques, ranging from watercolours and pastels to acrylic and oil, among 

which is the author’s favourite own technique based on the use of fabric in the 

painting. Her achievements include over 80 individual exhibitions and participation 

in 310 collective exhibitions. She is a member of the Association of Polish Artists and 

Designers, the Association of Polish Pastellists, Association of Polish Marine Painters 

and The International Association of Art UNESCO.

ANNA LEWIŃSKA
POLSKA | POLAND
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SECRETS OF THE OLD ACACIA

43x45 cm, technique: weaving, interweaving, crochet, applique, sewing; ma-
terial: linen oakum, linen fabric (cuttings of factory selvedge), linen thread, 
sheep wool, cat hair, silk, beads; 2022

Katarzyna Lis-Lachowicz was born in Warsaw, biologist by education. Since 2017, 

she has been a member of the Association of Polish Artists and Designers. The art-

ist’s creative interests include unique fabric, e.g. Gobelin tapestry and artist’s own 

technique as well as collage, which she considers the most important means of 

expression. She has been a culture animator, artistic weaving instructor in Magazyn 

Sztuki – a branch of the Ochota Culture Centre in Warsaw. Katarzyna Lis-Lachowicz has 

been a participant of many group exhibitions and organizer of individual exhibitions.

TAJEMNICE STAREJ AKACJI

43x45 cm, technika: tkanie, przeplatanie, szydełkowanie, aplikacja, szycie; 
tworzywo: pakuły lniane, tkanina lniana (ścinki krajki fabrycznej), nić lniana, 
wełna owcza, sierść kocia, jedwab, koraliki; 2022

Urodzona w Warszawie, z wykształcenia biolog. Od 2017 roku jest członkinią OW 

Związku Polskich Artystów Plastyków. W kręgu zainteresowań twórczych artystki znaj-

duje się tkanina unikatowa – technika gobelinowa i własna oraz kolaż, które uznaje 

za najważniejsze środki wyrazu. Animatorka kultury, instruktorka tkactwa artystycz-

nego w Magazynie Sztuk – filii Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Uczestniczka 

wielu wystaw zbiorowych i organizatorka wystaw indywidualnych.

„Czas tworzenia to czas spotkania ze sobą, czas odzyskiwania wewnętrznej 
harmonii i równowagi”

KATARZYNA LIS-LACHOWICZ
POLSKA | POLAND
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WAR AND US, AGAIN…

50x30x0.5 cm, artist’s own technique, material: linen fabric (tailor’s stiffener), 
linen string, bamboo wood; 2022

Magdalena Łata graduated from the C.K. Norwid Secondary School of Visual Arts 

in Lublin, specializing in Textile Art in 1997 and from the Painting Department of 

the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in 2002. She is a member of “Open 

Studio Society” in Lublin. She is interested in creative activities in the field of textile 

art and recycling art. Magdalena Łata’s selected individual and collective exhibitions 

include: 10th National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Central Museum 

of Textiles, Łódź (2013); “Sztuka Włókna”, Association of Polish Artists and Designers, 

Warsaw (2013); “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial, Mu-

seum of Crafts in Krosno (2014 – Awarded Mention, 2016, 2018 – AKAPI Foundation 

Award); “From Lousanne to Beijing” International Fiber Art Biennale (2014, 2016, 2018, 

2020 – online); “Lockdown. Wiosna 2020“, a series of presentations in “Windows 21”, 

Otwarta Studio in Lublin, Lublin (2021); “After. Ewa Latkowska, Magda Soboń, Mag-

dalena Łata and Piotr Strobel”, The Centre for Culture in Lublin, series of exhibitions 

“10x10. Open Studio in Lublin”, Lublin (2021). Her scholarships include art projects: 

“Człowiek kontra natura”, financed by the City of Lublin, Lublin (2019); “Potencjalność 

izolacji”, financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic 

of Poland (2020); “Flow – marzenie o wodzie”, financed by the Marshal’s Office of the 

Lubelskie Voivodeship (2021).

WOJNA I MY, ZNOWU… 

50x30x0,5 cm, technika własna, tworzywo: tkanina lniana (sztywnik krawiec-
ki), sznurek lniany, drewno bambusowe; 2022

Ukończyła Liceum Plastyczne im. C. K. Norwida w Lublinie – specjalność: Tkanina Ar-

tystyczna (1997), a następnie Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, kierunek: Malar-

stwo (2002). Należy do Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarta Pracownia w Lubli-

nie”. Interesuje się działaniami twórczymi w zakresie tkaniny artystycznej i recykling 

art. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 10. Ogólnopolska Wystawa Minia-

tury Tkackiej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2013); „Sztuka Włókna”, ZPAP, 

Warszawa (2013); Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna 

do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2014 – Wyróżnienie, 2016, 2018 – Nagro-

da Fundacji AKAPI); ”From Lousanne to Beijing” International Fiber Art Biennale (2014, 

2016, 2018, 2020 – online); „Lockdown. Wiosna 2020”, cykl prezentacji w oknie „Win-

dows 21”, Otwarta Pracownia w Lublinie, Lublin (2021); „After. Ewa Latkowska, Mag-

da Soboń, Magdalena Łata i Piotr Strobel”, Centrum Kultury w Lublinie, cykl wystaw 

„10x10. Otwarta Pracownia w Lublinie”, Lublin (2021). Stypendia – projekty artystycz-

ne: „Człowiek kontra natura”, finansowany przez Miasto Lublin, Lublin (2019); „Poten-

cjalność izolacji”, finansowany przez MKiDN RP (2020); „Flow – marzenie o wodzie”, fi-

nansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (2021).

„Gdy nie można zawrócić, trzeba iść naprzód”
Marco Polo

MAGDALENA ŁATA
POLSKA | POLAND
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THERE’S NO TIME TO REGRET ROSES… WHITE

44x44 cm, technique: collage (cutting, rolling, sewing, sewing on), material: 
linen fabrics, cotton fabrics with linen, plywood, wooden frame; 2022

Tamara Maj works in painting, fabric and wicker. He belongs to the Association of 

Polish Artists and designers and the Polish Association of Art Education. She has 

presented her works at 72 individual exhibitions. She has participated in over 300 

competitions, collective and post-open-air exhibitions in Poland and abroad (e.g. USA, 

Italy, Belgium, Ireland, Norway, the Crimea, Hungary, the Czech Republic, Slovakia). 

Tamara Maj has taken part in 36 painting and wicker-weaving plein-airs and in several 

dozen charity auctions. She is the winner of many awards and distinctions, including: 

Konkurs Plastyczny “Przedwiośnie”, BWA in Kielce – Awards (2005, 2009, 2015, 2021); 

9. International Artistic Linen Cloth Biennial “Z krosna do Krosna”, Museum of Crafts in 

Krosno – Award of the AKAPI Foundation (2016); I Przegląd Sztuki Współczesnej “Nowa 

Awangarda”, “Szyb Wilson” Gallery, Katowice – Award (2017); Art Competition “KOLAŻ 

– ASAMBLAŻ”, BWA in Olkusz – Awarded Mention (2020). In 2019 she received the 

honorary title “Buskowianin Roku” with the statuette and the Award “Świętokrzyska 

Nagroda Kultury” in recognition of her achievements enriching the cultural heritage 

of the Świętokrzyskie Voivodeship. Her works can be found in state collections (BWA 

in Kielce, BWA in Rzeszów, Museum of Crafts in Krosno, Centrum Wikliniarstwa in 

Rudnik nad Sanem, NOMUS New Art Museum – Branch of the National Museum in 

Gdańsk) and in many private collections in Poland and abroad.

NIE CZAS ŻAŁOWAĆ RÓŻ… BIAŁE

44x44 cm, technika: kolaż (cięcie, zwijanie, szycie, naszywanie), tworzywo: 
tkaniny lniane, tkaniny bawełniane z domieszką lnu, sklejka, drewniana 
rama; 2022

Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Należy do ZPAP oraz Polskiego 

Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Swoją twórczość prezentowała na 72 wystawach 

indywidualnych. Brała udział w ponad 300 wystawach konkursowych, zbiorowych 

i poplenerowych w kraju i za granicą (m.in.: USA, Włochy, Belgia, Irlandia, Norwegia, 

Krym, Węgry, Czechy, Słowacja). Uczestniczyła w 36 plenerach malarskich i wikliniar-

sko-tkackich oraz w kilkudziesięciu aukcjach charytatywnych. Laureatka wielu nagród 

i wyróżnień, w tym: Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny „Przedwiośnie”, BWA w Kiel-

cach – Nagrody (2005, 2009, 2015, 2021); 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej 

Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Nagroda Fun-

dacji AKAPI (2016); I Przegląd Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda”, Galeria „Szyb 

Wilson”, Katowice – Nagroda (2017); Konkurs Plastyczny „KOLAŻ – ASAMBLAŻ”, BWA 

w Olkuszu – Wyróżnienie (2020). W 2019 otrzymała honorowy tytuł „Buskowianin 

Roku” wraz ze statuetką „Siewcy” oraz Świętokrzyską Nagrodę Kultury w uznaniu do-

konań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego. Prace 

w zbiorach państwowych (BWA w Kielcach, BWA w Rzeszowie, Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie, Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, NOMUS Nowe Muzeum 

Sztuki – Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku) oraz w wielu kolekcjach prywat-

nych w kraju i za granicą.

TAMARA MAJ
POLSKA | POLAND

„… to co tworzę, jest uzewnętrznieniem mojej wrażliwości na życie i świat…”



11th International Artistic Linen Cloth Biennial      55

NIGHT NIGHT LIGHT II

58x50 cm, technique: woven tapestry, material: linen (50%); cotton, wool 
(40%); viscose (10%); 2020

Studied at Liverpool College of Art, followed by a PhD at Lancaster University. Ex-

amples of exhibitions: Heallreaf Exhibition, UK (2015, 2017, 2021, 2022); XXIV Salón 

Minitextiles, Centro Argentino Arte textile – awarded mention, (2021); “Artapestry6”, 

Denmark, Sweden, Finland (2021-2022); Australian Tapestry Kate Derum Award – 

shortlist (2011, 2013, 2015, 2021); International Fiber Art Biennial in Beijing, China 

(2014, 2016, 2018, 2020/21); 29th Edition of “Miniartextil”, Italy and France (2019-2020); 

Royal Birmingham Society of Artists, UK (2018 – highly commended, 2019, 2020, 

2021); “The Baldishol: A Medieval Tapestry Inspires Contemporary Textiles”, USA – 

awarded first place (2020); International Textile Art Biennial “Scythia”, Ukraine (2016, 

2020); Triennial of mini-textiles, Russia (2018 – awarded first place 3D work, 2020); 

Letter Arts Review Annual Juried Issue (2017, 2019, 2020, 2021); Small Tapestry Inter-

national, USA (2013, 2015, 2017, 2019, 2021); International Biennial of Miniature Art, 

Timisora (2018, 2020); The 6th Triennial of Tapestry, Atelje 61, Serbia (2017); “Scythia” 

International Biennial Mini Textile Art, Ukraine (2011, 2017, 2019); “World of Threads”, 

Canada (2016); American Tapestry Biennial (2014, 2016); “Word as Image” – solo ex-

hibition, Riversley Museum & Gallery, UK (2016); “Small Expressions”, Handweavers 

Guild of America, USA (2015).

DOBRANOC ŚWIATŁO II 

58x50 cm, technika: gobelin, tworzywo: len (50%); bawełna, wełna (40%); 
wiskoza (10%); 2020

Marshall Lindsey ukończyła College of Art w Liverpoolu, a następnie uzyskała tytuł 

doktora na Uniwersytecie w Lancaster. Wybrane wystawy: Heallreaf Exhibition, Zjed-

noczone Królestwo (2015, 2017, 2021, 2022); XXIV Salón Minitextiles, Centro Argenti-

no Arte Textil, Argentyna – Wyróżnienie (2021); “Artapestry6”, Dania, Szwecja, Finlandia 

(2021-2022); Australian Tapestry – finalistka Nagrody Kate Derum (2011, 2013, 2015, 

2021); International Fiber Art Biennial, Pekin, Chiny (2014, 2016, 2018, 2020/21); 29. 

Edycja Miniartextil – Włochy, Francja (2019-2020); Królewskie Stowarzyszenie Arty-

stów w Birmingham, Zjednoczone Królestwo (2018 – Wyróżnienie, 2019, 2020, 2021); 

“The Baldishol: A Medieval Tapestry Inspires Contemporary Textiles”, USA – I Miejsce 

(2020); International Textile Art Biennial “Scythia”, Ukraina (2016, 2020); Triennial of mi-

ni-textiles, Rosja (2018 – I Miejsce w kategorii prac 3D, 2020); Letter Arts Review An-

nual Juried Issue (2017, 2019, 2020, 2021); Small Tapestry International, USA (2013, 

2015, 2017, 2019, 2021); International Biennial of Miniature Art, Timisora, Rumunia 

(2018, 2020); The 6th Triennial of Tapestry, Atelje 61, Serbia (2017); “Scythia” Interna-

tional Biennial Mini Textile Art, Ukraina (2011, 2017, 2019); “World of Threads”, Kanada 

(2016); American Tapestry Biennial (2014, 2016); “Word as Image” – wystawa indywi-

dualna, Riversley Museum & Gallery, Zjednoczone Królestwo (2016); “Small Expres-

sions”, Handweavers Guild of America, USA (2015). 

LINDSEY MARSHALL 
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO | THE UNITED KINGDOM

“Typographic shapes, calligraphic and hand drawn gestural marks are underpinning, fundamental elements in most of my work, but they are not necessarily 
intended to be legible or obvious”
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ROWER POWER

40x20x20 cm, technique: knitting (crochet knit); material: linen string, pine 
cones, decorative product (metal bicycle bought at the Bałucki Square, ca 
2008); 2022

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk is an artist, educator, culture animator, activist, ac-

cessibility leader. She is a graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź, Faculty of 

Textile and Fashion, received her diploma with honours in 2006. She has participa-

ted, among others, in the exhibitions: II Textile Art Biennial in Poznań (2019), “Z kro-

sna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial (2012, 2014, 2016, 2018), 

the National Exhibition of the Polish Tapestry (2013, 2016), the International Biennial 

of Painting and Unique Fabrics (2013), the National Exhibition of the Polish Miniatu-

re Textiles (2010). Her work “Poczuj (Feel)”, which enables a multi-sensory experience 

of fabric, can be found in the space of the exhibition “Metamorfizm” by Magdalena 

Abakanowicz at the Central Museum of Textiles. She is also the creator of the artistic 

project “Ja, Kosmos” (since 2012), to which everyone can get involved by donating 

a button / bead. The documentation of the “crochetselfie” can be found at www.fa-

cebook.com/ja.kosmos.kma. Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk is the author of essays 

“Szydełko w akcji” published in the “Silne” aperiodic. She has organised several arti-

stic actions (“action crochetings”) involving collective knitting (including the banners: 

“SIOSTRZEŃSTWO!”, “EMPATIA”, EKOFEMINIZM”). In her individual artistic work, private 

subjects intertwine with public and political ones: ”Ja czuję!” (2020), ”Tort na stulecie 

praw wyborczych Kobiet w Polsce 1918-2018” (2018), ”Poczuj” (2018), ”Ja dziergam a tu 

kipi!” (2013), ”Ja dziergam a świat WRZE!” (2019), ”Damski bokser” (2013), ”Kura domo-

wa” (2012). The object “Rower Power”* is about the unbridled exploration of natural 

resources and individual decisions regarding, for example, transport. On the other 

hand, the work shows that nature is able to revive if a man does not interfere with it.

*”Rower” in Polish means a bike.

ROWER POWER

40x20x20 cm, technika: dzianie (dzianina na szydełku); tworzywo: sznurek 
lniany, szyszki, wyrób dekoracyjny (metalowy rowerek kupiony na Rynku 
Bałuckim ok. 2008); 2022

Artystka, edukatorka, animatorka kultury, aktywistka, liderka dostępności. Absolwent-

ka ASP w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru, dyplom z wyróżnieniem w 2006 roku. Ucz-

estniczka m.in.: II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2019), Międzynarodowe 

Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” (2012, 2014, 2016, 2018), 

Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej (2013, 2016), Międzynarodowe Biennale 

Malarstwa i Tkaniny Unikatowej (2013), Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej 

(2010). Autorka pracy „Poczuj” znajdującej się w przestrzeni wystawy Magdaleny Ab-

akanowicz „Metamorfizm” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która umożliwia 

wielozmysłowe doświadczanie tkaniny. Twórczyni projektu artystycznego „Ja, Kos-

mos” (od 2012), do którego każda/każdy może się wplątać ofiarowując guzik/koralik. 

Dokumentację dziergania (”crochetselfie”) można śledzić na www.facebook.com/

ja.kosmos.kma. Autorka felietonów pt. „Szydełko w akcji” publikowanych na łamach 

aperiodyku „Silne”. Organizatorka kilku akcji artystycznych (”action crocheting”) po-

legających na kolektywnym dzierganiu (m.in. transparent: „SIOSTRZEŃSTWO!”, „EM-

PATIA”, „EKOFEMINIZM”). W indywidualnej pracy artystycznej wątki prywatne splatają 

się z publicznymi i politycznymi: „Ja czuję!” (2020), „Tort na stulecie praw wyborczych 

Kobiet w Polsce 1918-2018” (2018), „Poczuj” (2018), „Ja dziergam a tu kipi!” (2013), „Ja 

dziergam a świat WRZE!” (2019), „Damski bokser” (2013), „Kura domowa” (2012). Obiekt 

„Rower Power” dotyczy nieposkromionej eksploracji zasobów naturalnych i indywid-

ualnych decyzji dotyczących chociażby transportu. A z drugiej strony praca pokazuje, 

że natura jest w stanie odrodzić się, jeśli człowiek nie będzie w nią ingerować.

„Żyj i twórz w zgodzie z naturą, nie przeciwko niej”

KATARZYNA MĄDRZYCKA-ADAMCZYK
POLSKA | POLAND
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SIEGE

51.5x35x26 cm, technique: dyeing, painting, manual screen printing, for-
ming, cutting, gluing, stiffening, binding; material: linen, linen string, cotton 
(trace amount), jute; 2022

Maciej Mesznik graduated with honours from the Textile and Clothing Department 

of the Academy of Fine Arts in Łódź under the tuition of Prof. Krystyna Jaguczańs-

ka-Śliwińska in 2003. He continued education at postgraduate studies in Graphics 

at the Faculty of Architecture, Department of Fine Arts and Design of the Silesian 

University of Technology in Gliwice (2020). His awards include: Inter-Mar Award and 

MT Trade Company Award from Mexico – “Projekt 2003”, Academy of Fine Arts in 

Łódź (2003); the “Rocznik‘03” – exhibition of the graduates in the Central Museum of 

Textiles in Łódź – nomination for the Prize (2004); the “Etnodizajn Festiwal” in Kraków 

– Prize (2010); the “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial in 

the Museum of Crafts in Krosno – Awarded Mention (2012), the AKAPI Foundation 

Award (2014), Prize (2016); Silver Medal at the 10th International Biennial of Textile 

Art “SCYTHIA 10” in Kherson, Ukraine (2014); “Małe Formy Plastyczne” competition in 

Rzeszów, Poland – nomination for the Prize (2016); Le Prix Montrouge 2017 - the 13e 

Exposition Internationale d’art, Textile Contemporain – Miniartextill “Tisser les reves”, 

Ville de Montrouge, Montrouge, France (2017); Award – Biennale Tkaniny Artystycznej, 

Centrum Kultury i Sztuki in Skierniewice (2018); laureate of the 2nd International 

Triennial of Mini-Textiles “Treasure Island. City”, the State Museum of History of St. 

Petersbirg, St. Petersburg, Russia. Maciej Mesznik has participated in over 80 collective 

exhibitions in Poland and abroad and 21 individual presentations.

OBLĘŻENIE

51,5x35x26 cm, technika: farbowanie, malowanie, ręczny sitodruk, formowa-
nie, cięcie, klejenie, usztywnianie, wiązanie; tworzywo: len, sznurek lniany, 
bawełna (śladowa ilość), juta; 2022

Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. Krystyny Jaguczańskiej-Śliwińskiej na Wy-

dziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi (2003). Studia podyplomowe na kierunku Gra-

fika – Wydział Architektury, Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych Politechniki Ślą-

skiej w Gliwicach (2020). Nagrody: Nagroda firmy Inter-Mar i Nagroda firmy MT Trade 

Company z Meksyku – „Projekt 2003”, ASP w Łodzi (2003); Nominacja do Nagrody – 

„Rocznik‘03” – wystawa prac dyplomantów, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Ło-

dzi (2004); laureat Etnodizajn Festiwal, Kraków (2010); Wyróżnienie (2012), Nagroda 

Fundacji AKAPI (2014), Nagroda (2016) – Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tka-

niny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie; Srebrny Medal – 

10th International Biennial of Contemporary Textile Art “SCYTHIA 10”, Chersoń, Ukra-

ina (2014); Nominacja do Nagrody – Małe Formy Plastyczne, BWA, Rzeszów (2016); Le 

Prix Montrouge 2017 – 13e Exposition Internationale d’art Textile Contemporain Mi-

niartextil “Tisser les reves”, Ville de Montrouge, Montrouge, Francja (2017); Nagroda 

– Biennale Tkaniny Artystycznej, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (2018); 

laureat 2nd International Triennial of Mini-Textiles “Treasure Island. City”, the State Mu-

seum of History of St. Petersburg, St. Petersburg, Rosja. Udział w ponad 80 wystawach 

zbiorowych w kraju i za granicą. 21 prezentacji indywidualnych.

MACIEJ MESZNIK
POLSKA | POLAND
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WANDERING – CROSS-STITCH I

60x50 cm, mixed technique, material: linen fabric (100%), linen thread, 
cotton, interlining, silkworm cocoon, horsehair; 2022

Anna Michniewicz graduated with honours at the Academy of Fine Arts in Warsaw 

in the Experimental Textile Studio under the tuition of Prof. Wojciech Sadley with 

the Annex in Painting in the Studio of Prof. Tadeusz Dominik (1978). Her selected 

individual exhibitions include: The “Test” Gallery, Warsaw (1992, 2009, 2019); The 

Artistic Weaving Gallery “Na Jatkach”, Wrocław (2010); The Gallery “Apteka Sztuki”, 

Warsaw (2012, 2014, 2018); The “Stara Prochownia” Gallery, Warsaw (2018); Casino 

Gallery, Podkowa Leśna (2021). Her selected group exhibitions include: The National 

Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of Textiles, Łódź (1981, 1985, 1992, 

2010); National Exhibition of the Polish Miniature Textile, Central Museum of Textiles, 

Łódź (1985, 1988, 1995, 1998, 2004, 2007, 2010, 2013); International Triennial of Tap-

estry, Central Museum of Textiles, Łódź (1988); “Z krosna do Krosna” International 

Artistic Linen Cloth Biennial, The Museum of Crafts in Krosno (2000, 2010, 2012, 

2014); Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna “Struktury powiązań”, Cracow (2010); 

“Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej” Prof. Wojciecha Sadleya, Centrum Olimpijskie, 

Warsaw (2020). Her works are in the collections of: Central Museum of Textiles in 

Łódź, Museum of Sport and Tourism in Warsaw, Museum of Crafts in Krosno, BWA in 

Warsaw and in the collections of Citi Bank, Warsaw.

WĘDROWANIE – HAFT KRZYŻYKOWY I

60x50 cm, technika mieszana, tworzywo: tkanina lniana (100%), nić lniana, 
bawełna, flizelina, kokon jedwabnika, końskie włosie; 2022

Dyplom z wyróżnieniem w ASP w Warszawie – w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej 

prof. Wojciecha Sadleya z aneksem z Malarstwa w Pracowni prof. Tadeusza Dominika 

(1978). Wybrane wystawy indywidualne: Galeria „Test”, Warszawa (1992, 2009, 2019); 

Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław (2010); Galeria „Apteka Sztuki”, Warszawa (2012, 

2014, 2018); Galeria „Stara Prochownia”, Warszawa (2018); Galeria Kasyno, Podkowa 

Leśna (2021). Wybrane wystawy zbiorowe: Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikato-

wej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (1981, 1985, 1992, 2010); Ogólnopolska 

Wystawa Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (1985, 1988, 

1995, 1998, 2004, 2007, 2010, 2013); Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa, Łódź (1988); Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tka-

niny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2000, 2010, 2012, 

2014); Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna „Struktury powiązań”, Kraków (2010); 

„Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej prof. Wojciecha Sadleya, Centrum Olimpijskie, 

Warszawa (2020). Prace w zbiorach: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, BWA w War-

szawie oraz w zbiorach Citi Bank, Warszawa.

„Wędrowanie – czas i przestrzeń. Opowieści zapisane haftem krzyżykowym”

ANNA MICHNIEWICZ
POLSKA | POLAND
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NA ZIELONO

43x34x7,5 cm, technika własna, tworzywa: len (90%), drewno (10%); 2021

Mahoko Motoda urodziła się w 1958 roku, w Japonii. Ukończyła Joshibi Junior College 

of Art and Design. Wystawy indywidualne: Galeria Maronie, Kyoto (1996, 1999); Wa-

coal Ginza Art Space, Tokio (1999). Wystawy zbiorowe: Toyamura International Sculp-

ture Biennial, Hokkaido, Japonia (2005); Triennial of Textile Art, Węgry (2006, 2009, 

2012, 2015, 2018); Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna 

do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Na-

grody: III Floss Silk Visual Art, Tokio – Wyróżnienie (1998); Sinsho Fine Art Exhibition, 

Tokio – Nagroda za Perfekcję (2001); 8. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tka-

niny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Nagroda (2014).

“A UNIVERSE IN THE PALM”

IN GREEN

43x34x7.5 cm, original technique, material: linen (90%), wood (10%); 2021

Mahoko Motoda was born in 1958 in Japan. She graduated from the Joshibi Junior 

College of Art and Design. Solo exhibitions: the Gallery Maronie, Kyoto (1996, 1999); 

the Wacoal Ginza Art Space, Tokyo (1999). Group exhibitions: the Toyamura Interna-

tional Sculpture Biennial, Hokkaido, Japan (2005); the Triennial of Textile Art, Hungary 

(2006, 2009, 2012, 2015, 2018); the “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen 

Cloth Biennial in the Museum of Crafts in Krosno, Poland (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 

2018). Awards: the Encouragement Prize at the 3rd Floss Silk Visual Art, Tokyo (1998); 

Excellent Prize at the Sinsho Fine Art Exhibition,Tokyo (2001); the “Z krosna do Krosna”  

8th International Artistic Linen Cloth Biennial, the Museum of Crafts in Krosno, Po-

land – Prize in 2014.

MAHOKO MOTODA
JAPONIA | JAPAN
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THE GOLDEN DIVISION

30x30 cm, technique: braid, material: linen yarn, plexiglass; 2022

Janusz Motylski comes from Staniszów, lives and works in Karpacz. The main areas of 

his creative interests are: painting, drawing, graphics, unique fabric, sculpture, pho-

tography. He graduated from the Faculty of Art Education of the University of Silesia 

in Katowice – a diploma in Painting at Alfred Biedrawa’s Studio. He has been a mem-

ber of the Association of Polish Artists and Designers. He has been a winner of Po-

lish and international awards and distinctions in the field of art. Janusz Motylski has 

been a laureate of the Marshal of the Lower Silesian Voivodeship Award “For Outstan-

ding Achievements in Culture” and the medal “Zasłużony dla Diecezji Legnickiej” for 

his contribution to culture and art. His works can be found in art galleries, museums 

and private collections (including: Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Fran-

ce, Netherlands, Germany, Italy, China, Japan, Mexico, USA and Poland). He has orga-

nised 60 individual exhibitions and participated in over 150 collective exhibitions.

ZŁOTY PODZIAŁ

30x30 cm, technika: oplot, tworzywo: przędza lniana, pleksi; 2022

Pochodzi ze Staniszowa, mieszka i tworzy w Karpaczu. Główne dziedziny twórczych 

zainteresowań to: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina unikatowa, rzeźba, fotografi-

ka. Ukończył studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskie-

go w Katowicach – dyplom z Malarstwa w Pracowni Alfreda Biedrawy. Członek ZPAP. 

Laureat polskich i międzynarodowych nagród oraz wyróżnień w zakresie sztuki. Lau-

reat Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za Wybitne Osiągnięcia w Kul-

turze” oraz medalu „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej” za działalność na rzecz kultu-

ry i sztuki. Prace w galeriach sztuki, muzeach i zbiorach prywatnych (m.in.: Białoruś, 

Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Chiny, Japonia, Meksyk, 

USA oraz Polska). Ma w dorobku ponad 60 wystaw indywidualnych i przeszło 150 

wystaw zbiorowych.

„W tkaninie – to rzecz oczywista – przede wszystkim – myśl czysta…”

JANUSZ MOTYLSKI
POLSKA | POLAND
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A TRACE OF EXISTENCE

44x60 cm, technique: tapestry, sublimation printing, embroidery; material: 
linen (95% of the woven surface), cotton (5% embroidery); 2022

Natalia Murdza was born in 1998. A graduate of the Secondary School of Fine Arts 

in Kielce. In 2021, she graduated from the 1st degree studies at the Academy of Fine 

Arts in Łódź. She completed her diploma in the Carpet, Tapestry and Interior Object 

Studio under the tuition of Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak. Currently, she is a student 

of 2nd degree studies at the Institute of Textile and Interior Design at her alma mater. 

Natalia Murdza deals mainly with textile art and designing interior objects. In her 

works, she often uses raw materials that, as a rule, aberrate from the commonly 

known concept of fabric.

ŚLAD ISTNIENIA 

44x60 cm, technika: gobelin, druk sublimacyjny, haft; tworzywo: len (95% 
tkanej płaszczyzny), bawełna (5% haftu); 2022

Urodziła się w 1998 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Józefa Szermen-

towskiego w Kielcach. W 2021 roku ukończyła studia I stopnia na Akademii Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom zrealizowała w Pracow-

ni Dywanu, Gobelinu i Obiektu do Wnętrza prowadzonej przez prof. dr hab. Jolantę 

Rudzką-Habisiak. Obecnie jest studentką studiów II stopnia w Instytucie Tkaniny i Sty-

lizacji Wnętrza uczelni macierzystej. Zajmuje się głównie tkaniną artystyczną i projek-

towaniem produktów do wnętrza. W swoich pracach często wykorzystuje surowce, 

które z reguły odbiegają od powszechnie znanego pojęcia tkaniny.

NATALIA MURDZA
POLSKA | POLAND
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SUBJECT: LINEN

60x60 cm, technique: hand embroidery, machine embroidery on linen fabric 
and paper; material: linen tarpaulin, linen thread, cotton thread, polyester 
thread, paper; 2022

Piotr Pandyra was born in 1981 in Poland. In the years 2003-2009 he studied artistic 

education in the fine arts at the Faculty of Arts of The Pedagogical University of Cra-

cow. He obtained his Phd title at his Alma Mater in 2020. He has repeatedly exhibited 

his works at home and abroad and has received several awards, including the Prix 

France Patchwork, 10 International Artextures, Exposition d’Art textile contemporian 

France; the Prof. Irena Huml Award, 10th International Artistic Linen Cloth Biennial 

(2018). His works are in the collections of: The Special Collections Book Arts and Rare 

Book Collection, University of Washington, USA and the Museum of Crafts in Krosno.

TEMAT: LEN

60x60 cm, technika: haft ręczny, haft maszynowy na tkaninie lnianej i papie-
rze; tworzywo: brezent lniany, nić lniana, nić bawełniana, nić poliestrowa, 
papier; 2022

Urodził się w 1981 roku. W latach 2003-2009 studiował edukację artystyczną w za-

kresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-

kowie. W 2020 roku uzyskał stopień doktora w macierzystej uczelni. Wielokrotnie 

wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Otrzymał kilka nagród, m.in.: Prix France 

Patchwork, 10 International Artextures, Exposition d’Art textile contemporain Fran-

ce; Nagroda im. prof. Ireny Huml, 10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tka-

niny Lnianej „Z krosna do Krosna” (2018). Prace w zbiorach: The Special Collections 

Book Arts and Rare Book Collection, University of Washington, USA oraz Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie.

PIOTR PANDYRA
POLSKA | POLAND

„W pracy wykorzystałem fragmenty zeszytu szkolnego z 1961 roku, należącego do siostry mojej mamy – Rozalii Kozak”
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GreatEscape

21x25 cm, technika: splot płócienny, gobelin; tworzywo: len, przędza wełnia-
na, przędza jedwabna; 2022

Urodziła się w 1983 roku w Warszawie. Przez wiele lat nauki rozwijała umiejęt-

ność gry na fortepianie. Ukończenie studiów licencjackich w Instytucie Muzyko-

logii Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku stało się życiową cezurą oddzie-

lającą pasję muzyczną od pasji tworzenia sztuki włókna. Zafascynowana haftem 

historycznym poznała techniki i dawne motywy hafciarskie. Zajmowała się two-

rzeniem kopii i rekonstrukcji zachowanych zabytków i przekazów historycznych, 

które następnie prezentowała podczas pokazów historycznych (m.in.: Festyn Ar-

cheologiczny w Biskupinie, Targ Solny w Kołobrzegu, festyny historyczne w Hisz-

panii: Setmana Medieval de Sant Jordi, Setmana Medieval de Montblanc, Mercado 

Medieval – Jaca, Huesca). W 2012 roku rozpoczęła współpracę z Polskimi Pracow-

niami Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie, gdzie pod kierunkiem Marioli Ra-

tajczyk w Pracowni Konserwacji Tkanin zdobyła doświadczenie w zakresie metod 

oraz technik konserwacji i renowacji obiektów historycznych (m.in.: szaty i tkani-

ny liturgiczne, tapiserie ścienne i meblowe, pasy kontuszowe, koronki metalowe). 

W 2017 roku ukończyła Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego w Woli Sęko-

wej, uzyskując Dyplom Tkactwa i Dyplom Haftu z ocenami celującymi oraz tytuł 

– Czeladnik w zawodach: Tkacz i Hafciarka. Ponadto ukończyła certyfikowane kur-

sy: „Tradycyjne Techniki Tkackie” prowadzone przez ludową artystkę Annę Bałdygę 

oraz „Tkanina Artystyczna” pod kierunkiem prof. Jagody Krajewskiej z ASP w Łodzi 

w ramach Stowarzyszenia Akademia Łucznica (2017/2018). Od 2014 roku prowa-

dzi warsztaty oraz kursy haftu i tkactwa w ramach Centrum Artystycznego „Sztu-

karnia” w Warszawie. Obecnie pracuje pod kierunkiem Marioli Ratajczyk dla firmy 

konserwatorskiej RekonArt. W ramach własnej pracowni tkackiej mieszczącej się 

na warszawskiej Woli rozwija autorską twórczość tkacką. Uczestniczyła w III Bien-

nale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2021). Od 2022 należy do Sekcji Tkaniny OW 

Związku Polskich Artystów Plastyków.

GREAT ESCAPE

21x25 cm, technique: linen weave, tapestry; material: linen, wool yarn, silk 
yarn; 2022

Aleksandra Parol was born in 1983 in Warsaw. She had developed the ability to play 

the piano for many years. Graduating from the undergraduate studies at the Institute 

of Musicology of the University of Warsaw in 2005 became a life turning point sepa-

rating her passion for music from the passion for creating the textile art. Fascinated by 

historical embroidery, she learned about the techniques and old embroidery motives. 

She was involved in making copies and reconstruction of preserved historical records, 

which were then presented during historical shows (including: Archaeological Festi-

val in Biskupin, Targ Solny in Kołobrzeg, historical festivals in Spain: Setman Medieval 

de Sant Jordi, Setman Medieval de Montblanc, Mercado Medieval – Jaca, Huesca). In 

2012 Aleksandra Parol started cooperation with The Polish Studios for Conservation 

of Cultural Property in Warsaw, where under the direction of Mariola Ratajczyk in the 

Textile Conservation Studio, she gained experience in the field of preservation methods, 

techniques and renovation of historical objects (including: vestments and liturgical 

textile, wall and furniture tapestries, robe belts, metal lace). In 2017, she completed 

a Two-Year Course in Arts and Crafts in Wola Sękowa, obtaining the Diploma of Weaving 

and the Diploma of Embroidery with excellent grades and the title Journeyman in two 

professions: Weaver and Embroiderer. In addition, she completed certified courses: 

“Traditional Weaving Techniques” conducted by the folk artist Anna Bałdyga and “Textile 

Art” under the supervision of Prof. Jagoda Krajewska from the Academy of Fine Arts in 

Łódź as part of the Łucznica Academy Association (2017/2018). Since 2014, she has been 

conducting workshops and courses in embroidery and weaving at the “Sztukarnia” Art 

Centre in Warsaw. Aleksandra Parol is currently working under the direction of Mariola 

Ratajczyk for RekonArt conservation studio. She develops her original weaving work 

in her own weaving studio located in Warsaw’s Wola district. She participated in the 

3rd Textile Art Biennial in Poznań (2021). From 2022, she has belonged to the Textile 

Section of the Association of Polish Artists and Designers.

ALEKSANDRA PAROL
POLSKA | POLAND

„Najważniejszy jest proces przetykania włókien i całkowite oderwanie od rzeczywistości”
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RETURNS I

25x25 cm, artist’s own technique, material: linen, 2021

Barbara Pierzgalska was born in Siedlce, Poland and graduated from the Public Acade-

my of Arts in Łódź. She works in unique textiles and painting. She has been a recipient 

of the grant from the Minister of Culture and National Heritage as well as the Mayor 

of the city of Siedlce. Barbara Pierzgalska is a member of the Association of Polish 

Artists and Designers and the Association of Polish Pastellists. She has held 35 solo 

exhibitions of major importance. She has participated in many collective exhibitions 

in her homeland and abroad. Her works can be found in the museum collections in 

Poland as well as in private collections in Poland and abroad. She has been awarded 

the Decoration of Honour “Meritorious for Polish Culture”.

POWROTY I

25x25 cm, technika własna, tworzywo: len, 2021

Urodziła się w Siedlcach. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 

w Łodzi. Zajmuje się tkaniną unikatową oraz malarstwem. Stypendystka Ministra Kul-

tury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Siedlce. Należy do ZPAP i Stowarzyszenia Pasteli-

stów Polskich. Zorganizowała 35 ważniejszych wystaw indywidualnych. Brała udział 

w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbio-

rach polskich muzeów oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Odzna-

czona odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

„Dobro, piękno i prawda”

BARBARA PIERZGALSKA
POLSKA | POLAND
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FROM THE CYCLE: FLORIS, “follow the thread”

35x40 cm, 3D, technique: hand-formed linen combs, 2022

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler graduated from the E. Geppert Academy of 

Fine Arts in Wrocław and obtained her diploma in 1967. Her doctoral and postdoc-

toral studies were done at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. 

She is a honorary Citizen of the City of Kowary and chairwoman of the NRRWTA 

Foundation. The artist is a curator of Festiwal Sztuki Włókna in Kowary and the found-

er and manager of the Galeria Tkacka “Na Jatkach” Gallery in Wrocław. Ewa Maria 

Poradowska-Werszler is passionate about creativity in the field of unique fabrics. 

She is a teacher and researcher. She has participated in 86 individual exhibitions 

and 470 collective exhibitions in Poland and abroad. The artist celebrated her 50th 

anniversary of artistic work at the Central Museum of Textiles in Łódź and at the City 

Museum in Wrocław in 2018. The artist was honoured with the following awards 

for her lifetime achievements, among others: The Order of Polonia Restituta, the 

Gold Medal for Merit to Culture Gloria Artis, the Gold Badge of Honour for “Merit 

to the Lower Silesian Voivodeship”, the Gold Badge of the Union of Polish Artists 

and Designers, the Medal “Merito de Wratislavia – Meritorious for Wrocław”. Ewa 

Maria Poradowska-Weszler’s works are in collections (selection): The Vatican; Graz, 

Austria; Basel, Switzerland; Szombathely, Hungary; Sremska Mitrovica, Serbia; Central 

Museum of Textiles in Łódź; Muzeum Tkactwa in Kamienna Góra; Muzeum Lubuskie 

in Gorzów Wielkopolski; Centralne Muzeum Morskie in Gdynia; Museum of Crafts in 

Krosno; Muzeum Archidiecezjalne in Wrocław; Muzeum Historyczno-Etnograficzne 

in Chojnice; Collection – Sadej, Canada; Collection – Line Dufour, Canada; Punta 

del Este, Uruguay.

Z CYKLU: FLORIS , „podążać za nitką” 

35x40 cm, 3D, technika: wyczeski lniane ręcznie formowane, 2022

Prof. zw. Ewa Maria Poradowska-Werszler ukończyła ASP im. E. Gepperta we Wro-

cławiu – dyplom w 1967 roku. Przewody naukowe przeprowadzono w ASP im. Wła-

dysława Strzemińskiego w Łodzi. Honorowy Obywatel Miasta Kowary. Prezes Fun-

dacji NRRWTA. Kurator Festiwalu Sztuki Włókna – Kowary. Założycielka i manager 

Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu. Pasjonuje się twórczością w dziedzinie 

tkaniny unikatowej. Zajmuje się pracą naukowo-dydaktyczną. Uczestniczyła w 86 

wystawach indywidualnych oraz 470 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. 

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej obchodziła w Centralnym Muzeum Włókien-

nictwa w Łodzi oraz w Muzeum Miejskim we Wrocławiu (2018). Za całokształt twór-

czości otrzymała m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, 

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony 

dla Województwa Dolnośląskiego, Złotą Odznakę ZPAP, Medal „Merito de Wratisla-

via – Zasłużony dla Wrocławia”. Prace w zbiorach (wybór): Watykan; Graz, Austria; Ba-

sel, Szwajcaria; Szombathely, Węgry; Sremska Mitrovica, Serbia; Centralne Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi; Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze; Muzeum Lubuskie 

w Gorzowie Wielkopolskim; Centralne Muzeum Morskie w Gdyni; Muzeum Rzemio-

sła w Krośnie; Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu; Muzeum Historyczno-Etno-

graficzne w Chojnicach; Kolekcja – Sadej, Kanada; Kolekcja – Line Dufour, Kanada; 

Punta del Este, Urugwaj.

„nie ma sytuacji bez wyjścia”

EWA MARIA PORADOWSKA-WERSZLER
POLSKA | POLAND POZA KONKURSEM | OUT OF COMPETITION
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EASTER

60x38x5 cm, technique: tapestry, material: linen (50%), wool, cotton, wood, 
synthetics (1%); 2003

MOTHER NIGHT

55x47x7 cm, technique: tapestry, material: linen (50%), wool, cotton, wood, 
synthetics (1%); 2003

Maija Purgaile (Maija Grnfelde from 1977 to 1997) born in Latvia, Riga in 1953. Cur-

rently living in Riga. Graduated from Latvian University, Faculty of Technology and 

Latvian Academy of Arts, education completed with Master of Arts in Humanities. 

She has participated in many exhibitions, the last of which was “Meeting by the 

fireplace” in Jurmala City Museum in 2019. The works of art are in the collections of 

many museums: the Museum of the Latvian Artists’ Union, the P. Stradiņš Museum 

of Medical History, the Museum of Riga History and Navigation, Jurmala City Mu-

seum, the Daugavpils Museum, etc. The artist’s works are in private collections in 

Austria, Australia, Great Britain, Russia, Sweden, Norway, Germany, etc. I create my 

works in different techniques. Their choice is determined by the idea I want to express 

in them. These are textiles, paintings, graphics, etc. It seems important to me that work 

of art provides a positive charge of energy, because I believe that artists are responsible 

for the impact of their work on the world around them. At the very least, they should 

strive to stimulate a responsible attitude towards nature, a climate of human relations, 

focusing on eternal spiritual values, the unique beauty and fragility of nature. By working 

in the plein air, I collected impressions from nature to be used in further creative search 

as a basis for expressing one’s ideas, including elements of symbolism in the works. It 

is more important for me to express my inner vision in the works than to follow the 

current fashion trends, which sometimes cause dissonance with what is considered 

to be recognizable in art circles at a certain time. For me art is not production, but 

a necessity for inner expression.

WIELKANOC

60x38x5 cm,technika: gobelin, materiał: len (50%), wełna, bawełna, drewno, 
syntetyki (1%); 2003

MATKA NOC

55x47x7 cm, technika: gobelin, materiał: len (50%), wełna, bawełna, drewno, 
syntetyki (1%); 2003

Maija Purgaile (Maija Grnfelde od 1977 do 1997) urodziła się na Łotwie, w Rydze 

w 1953 roku. Obecnie mieszka w Rydze. Ukończyła Wydział Technologii na Uniwer-

sytecie Łotewskim oraz Łotewską Akademię Sztuk. Uczestniczka wielu wystaw, z któ-

rych ostatnia to: „Spotkanie przy kominku”, Muzeum Miejskie w Jurmale (2019). Pra-

ce artystki znajdują się w zbiorach wielu muzeów (m.in.: Muzeum Związku Artystów 

Łotwy, Muzeum Historii Medycyny im. P. Stradiņša, Muzeum Historii i Nawigacji Rygi, 

Muzeum Miasta Jurmala, Muzeum Daugavpils) oraz w kolekcjach prywatnych (m.in. 

w: Austrii, Australii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, Norwegii, Niemczech). Swoje pra-

ce wykonuję w różnych technikach. O ich wyborze decyduje idea, którą chcę wyrazić. Są 

to tkaniny, obrazy, grafika, itp. Wydaje mi się ważne, aby dzieło sztuki dostarczało pozy-

tywnego ładunku energii, ponieważ wierzę, że artyści są odpowiedzialni za wpływ swojej 

twórczości na otaczający ich świat. Powinni zatem przynajmniej dążyć do przejawiania 

odpowiedzialnej postawy wobec przyrody i wobec relacji międzyludzkich. Powinni sku-

piać się na odwiecznych wartościach duchowych, na niepowtarzalnym pięknie i krucho-

ści natury. Praca w plenerze umożliwiła mi czerpanie wrażeń z obcowania z naturą. W po-

szukiwaniach twórczych posłużyły mi one jako podstawa do wyrażenia własnych myśli 

a także umożliwiły mi włączenie elementów symbolicznych do prac. W swojej twórczości 

uważam za ważniejsze wyrażanie osobistej wewnętrznej wizji niż podążanie za aktualny-

mi trendami. Przyjęta postawa skutkuje czasami dysonansem pomiędzy tym, co w danej 

chwili uznawane jest w kręgach artystycznych za rozpoznawalne, a moją twórczością. 

Sztuka nie jest dla mnie procesem produkcyjnym, lecz potrzebą wewnętrznej ekspresji.

MAIJA PURGAILE 
ŁOTWA | LATVIA

“Art a means of expressing one’s thoughts, attitudes towards events and life”
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AEQUINOCTIUM

50x26 cm, mixed technique, material: combed flax fiber, flax chaff, linen 
fabric, rose thorns, Echinocystis lobata (a plant), plaster, glue; 2022

Lina Ringeliené was born in Lithuania, Vilnius in 1966. She is a member of Lithuanian 

artists’ association. Lina graduated from Vilnius Academy of Fine Arts – Textile Depart-

ment (1990). In 1990, she started her work as a lecturer at Lithuanian University of Ed-

ucational Sciences and in 2018 as a docent of Vytautas Magnus University Education. 

Her solo exhibitions: exposition of textile and drawings (together with the artist Egle 

Gineityte), Vilnius, Lithuania (1994); personal textile exposition, Samogitian Art Muse-

um, Plunge, Lithuania (1998); “Space – big and small ones”, personal textile exposition, 

Vilnius, Lithuania (2011); “ACHEMISE FOR JUDITH”, personal textile exhibition, Vilnius, 

Lithuania (2014); “Gelmių Struktūros”, personal exhibition, Musse de la Chasse et de 

la Nature, Paris, France (2015). She has participated in many group exhibitions. The 

most important from the last years are: Miniarttextile Como, Italy (2008, 2010, 2014, 

2016, 2021); 5th International Biennial of Textile Art (WTA), Buenos Aires, Argentina 

(2009); 4th Riga International Textile and Fiber Art Triennial “Tradition and Innovation”, 

Riga, Latvia (2007); International Triennial of Textile Miniature, Szombathely, Hungary 

(2009, 2015); International Baltic Mini Textile Triennial, Gdynia, Łódź, Poland (2010, 

2013, 2016, 2019); Lithuanian Biennial of Textile Art, Vilnius, Lithuania (2008, 2014, 

2018, 2020); International Biennial of textile Miniatures, Vilnius, Lithuania (2011, 2015, 

2017, 2019); Asia-Europa III, Krefeld – Germany, Łódź – Poland, Kédainiai – Lithuania 

(2016-2018); 20th “Oslava-Celebration”, Bratislava, Slovakia (2018); Small Size Works 

Exhibition. Fiber Art from Asia and Europe, Kédainiai, Lithuania (2011); Collection of 

Textile Miniatures “The Golden Found of Lithuania”, Bratislava, Slovakia (2014); “Lina 

Ringeliené, Roland Krutovs. Textile Exhibition”, Atelier du Genie, Paris, France (2015); 

4th Quadrennial of Contemporary Art “Q19: Memorabilia”, Lithuania (2019); 10th 

International Art Fair ArtVilnius’19, Vilnius, Lithuania (2019); International Biennial 

Exhibitions of Contemporary Textile Art “Scythia”, Ukraine, 2021.

AEQUINOCTIUM

50x26 cm, technika mieszana, tworzywo: włókno lniane czesane, plewy 
lniane, tkanina lniana, kolce róż, Echinocystis lobata (roślina), gips, klej; 2022

Lina Ringeliené urodziła się w 1966 roku w Wilnie – na Litwie. Jest członkiem Sto-

warzyszenia Artystów Litewskich. Ukończyła Wileńską Akademię Sztuk Pięknych na 

Wydziale Tekstyliów (1990). W 1990 roku została wykładowcą Litewskiego Uniwer-

sytetu Nauk Edukacyjnych. W 2018 roku uzyskała stopień docenta na Uniwersytecie 

Witolda Wielkiego. Wystawy indywidualne: wystawa tkaniny i rysunku (wraz z artyst-

ką Egle Gineityte), Wilno, Litwa (1994); indywidualna wystawa tkaniny, Samogitian 

Art Museum, Plunge, Litwa (1998); “Space – big and small ones”, indywidualna wysta-

wa tkaniny, Wilno, Litwa (2011); 2014 “ACHEMISE FOR JUDITH”, indywidualna wysta-

wa tkaniny, Wilno, Litwa (2014); “Gelmių Struktūros”, wystawa indywidualna, Musse 

de la Chasse et de la Nature, Paryż, Francja (2015). Najważniejsze wystawy zbioro-

we z ostatnich lat: Miniarttextile Como, Włochy (2008, 2010, 2014, 2016, 2021); 5th 

International Biennial of Textile Art (WTA), Buenos Aires, Argentyna (2009); 4th Riga 

International Textile and Fiber Art Triennial “Tradition and Innovation”, Ryga, Łotwa 

(2007); International Triennial of Textile Miniature, Szombathely, Węgry (2009, 2015); 

Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, Gdynia, Łódź, Polska 

(2010, 2013, 2016, 2019); Lithuanian Biennial of Textile Art, Wilno, Litwa (2008, 2014, 

2018, 2020); International Biennial of textile Miniatures, Wilno, Litwa; (2011, 2015, 2017, 

2019); Asia-Europa III, Krefeld – Niemcy, Łódź – Polska, Kiejdany – Litwa (2016-2018); 

20th “Oslava-Celebration”, Bratysława, Słowacja (2018); Small Size Works Exhibition. 

Fiber Art from Asia and Europe, Kiejdany, Litwa (2011); Collection of Textile Miniatu-

res “The Golden Found of Lithuania”, Bratysława, Słowacja (2014); “Lina Ringeliené, 

Roland Krutovs. Textile Exhibition”, Atelier du Genie, Paryż, Fancja (2015); 4th Quad-

rennial of Contemporary Art “Q19: Memorabilia”, Litwa (2019); 10th International Art 

Fair ArtVilnius’19, Wilno, Litwa (2019); International Biennial Exhibitions of Contem-

porary Textile Art “Scythia”, Ukraina, 2021.

LINA RINGELIENÉ
LITWA | LITHUANIA

“The material speaks for itself as well as the spectator goes in search of meanings as far as one can and as far as one wishes”
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RELIEF DO ŚWIATOWIDA

40x40x8 cm, technika własna, tworzywo: sznurek lniany, nić lniana, włókno 
naturalne; 2022

Mieszka w Szczytnikach nad Kaczawą na Dolnym Śląsku. Ukończyła Państwowe Li-

ceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze, a następnie Wyższą Szkołę Sztuki Stoso-

wanej w Poznaniu – dyplom na kierunku Malarstwo ze specjalizacją: Tkanina Prze-

strzenna i Gobelin. Ponadto ukończyła studia na kierunku Arteterapia w Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 2015 roku otrzymała tytuł doktora sztuk 

plastycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Technologicznym w Radomiu. Eks-

perymentuje tworząc strukturalne formy przestrzenne z włókna naturalnego. Współ-

pracuje z wieloma placówkami kultury i edukacji – organizuje i realizuje autorskie 

projekty artystyczne i arteterapeutyczne. Uczestniczka wielu wystaw indywidual-

nych i zbiorowych w kraju i za granicą.

RELIEF TO ŚWIATOWID 

40x40x8 cm, artist’s own technique, material: linen string, linen thread, 
natural fibre; 2022

Edyta Rola-Marcinowska lives in Szczytniki on the Kaczawa River in Lower Silesia. 

She graduated from the State Secondary School of Fine Arts in Jelenia Góra, and 

then the Higher State School of Applied Arts in Poznań where she obtained her 

diploma in Painting with a specialization Spatial Fabric and Tapestry. In addition, she 

graduated from Art Therapy at the University of Humanities and Economics in Łódź. 

In 2015, she received a doctorate in plastic arts at the University of Humanities and 

Technology in Radom. She is experimenting creating structural three-dimensional 

forms from natural fibre. Edyta Rola-Marcinowska has worked with many cultural 

and educational institutions where she organizes and implements original artistic 

projects and art therapy. She has been a participant of many individual and collective 

exhibitions in Poland and abroad.

*Światowid – in Slavic mythology the deity of good harvest and war.

EDYTA ROLA-MARCINOWSKA
POLSKA | POLAND
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THE FAVOURITES

45x45x25 cm, technique: sewing, assembly; material: linen cloth, linen 
thread, wool, cotton, seagrass, metal wire, wood, buttons; 2021

Teresa Rucińska studied at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in War-

saw in Prof. Jacek Sienicki’s Studio (painting), Prof. Marian Czapla’s Studio (drawing) 

Prof. Stanisław Andrzejewski’s Studio (textile art). She graduated with honours in 1992 

under the tuition of Prof. Marian Czapla and Prof. Stanisław Andrzejewski. She was 

granted a creative scholarship of the Mayor of the City of Piaseczno (2021). Her ma-

jor exhibitions include: : ”Sztuka Włókna”, The DAP Gallery, Warsaw – Awarded Men-

tion (2022); exhibition of the Creative Group Mini Textile Art, The DAP Gallery, Warsaw 

(2021); ”Artyści z kręgu Cepelii”, jubilee exhibition of 70 years of Cepelia, Muzeum Pół-

nocno-Mazowieckie w Łomży, Łomża (2019); 2016 – ”Formy tkackie”, solo exhibition, 

Rondo Gallery, Warsaw (2016); ”Z krosna do Krosna” 9th International Artistic Linen 

Cloth Biennial, The Museum of Crafts, Krosno – Awarded Mention (2016); ”Tkaniny 

Małe i Duże”, solo exhibition, The Lufcik Gallery, Warsaw (2016); ”Z krosna do Krosna” 

7th International Artistic Linen Cloth Biennial, The Museum of Crafts, Krosno – 2nd 

Prize (2012); Festiwal Sztuki Włókna, ”Materiał, Medium, Metafora”, The ”Ostrołęka” 

Gallery, Ostrołęka, The XXI Gallery, The Elektor Gallery, Warsaw (2010); ”Z krosna do 

Krosna” 5th International Artistic Linen Cloth Biennial, The Museum of Crafts, Krosno 

– Awarded Mention (2008); ”Tkanina inspirowana twórczością Moniuszki”, Muzeum 

Niepodległości, Warsaw – 1st Prize ex-aequo (2002); ”Sacrum’96”, VII Biennale Sztuki 

Sakralnej, BWA, Gorzów Wielkopolski – Awarded Mention (1997); 1994 – ”Tkanina”, 

solo exhibition, The C Gallery, BWA in Ciechanów, Ciechanów, (1994); ”Tkanina”, solo 

exhibition, The President of Warsaw, Warsaw (1994).

ULUBIEŃCY

45x45x25 cm, technika: szycie, montaż; tworzywo: płótno lniane, dratwa 
lniana, wełna, bawełna, trawa morska, drut metalowy, drewno, guziki; 2021

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w pracowni 

prof. Jacka Sienickiego (malarstwo), w pracowni prof. Mariana Czapli (rysunek) i w pra-

cowni prof. Stanisława Andrzejewskiego (tkanina artystyczna). Dyplom z wyróżnie-

niem w 1992 roku u prof. Mariana Czapli i prof. Stanisława Andrzejewskiego. Sty-

pendium twórcze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno (2021). Ważniejsze wystawy: 

„Sztuka Włókna”, Galeria DAP, Warszawa – Wyróżnienie (2022); wystawa Grupy Twór-

czej MiniTextileArt, Galeria DAP, Warszawa (2021); „Artyści z kręgu Cepelii”, wystawa 

jubileuszowa 70 lat Cepelii, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, Łomża (2019); 

2016 – „Formy tkackie”, wystawa indywidualna, Galeria Rondo, Warszawa (2016); 9. 

Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Mu-

zeum Rzemiosła w Krośnie, Krosno – Wyróżnienie (2016); „Tkaniny Małe i Duże”, wy-

stawa indywidualna, Galeria Lufcik, Warszawa (2016); 7. Międzynarodowe Biennale 

Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Kro-

sno – II Nagroda (2012); Festiwal Sztuki Włókna, „Materiał, Medium, Metafora”, Galeria 

„Ostrołęka”, Ostrołęka, Galeria XXI, Galeria Elektor, Warszawa (2010); 5. Międzynarodo-

we Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie, Krosno – Wyróżnienie (2008); „Tkanina inspirowana twórczością Moniusz-

ki”, Muzeum Niepodległości, Warszawa – I Nagroda ex-aequo (2002); „Sacrum’96”, 

VII Biennale Sztuki Sakralnej, BWA, Gorzów Wielkopolski – Wyróżnienie (1997); 1994 – 

„Tkanina”, wystawa indywidualna, Galeria C, BWA w Ciechanowie, Ciechanów, (1994); 

„Tkanina”, wystawa indywidualna, Galeria Prezydenta Warszawy, Warszawa (1994).

„[…] kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać?
kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?”

Stanisław Barańczak, Jeżeli porcelana to wyłącznie taka

TERESA RUCIŃSKA
POLSKA | POLAND
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INWEAVE 1 – FROM THE CYCLE: SIMPLONS

60x60 cm, technique: acrylic on canvas, material: linen, cotton; 2022

Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak is professionally associated with the Academy of Fine 

Arts in Łódź. She has taken part in over 200 collective exhibitions and organized 40 

individual exhibitions in Poland and abroad. She creates objects and installations, 

deals with fibre art and activities based on graphics and painting. In the years 2012-

2020 she was the rector of the Academy of Fine Arts in Łódź. Jolanta Rudzka-Habisiak 

is a laureate of many awards, to mention the recent ones: the Award of the Mayor of 

the City of Łódź for the individual exhibition “AB OVO” (2019); Honourable Mention at 

the International FIBER ARTS X, Sebastopol Center for the Arts, USA (2021); 3rd Prize at 

the exhibition “Sztuka Włókna 2022”, Association of Polish Artists and Designers/War-

saw District, Warsaw (2022). The artist’s latest group exhibitions include: “INTERLACES”, 

Head Bones Gallery, Vernon, Canada (2018); “Polska Grafika i Tkanina Artystyczna 

z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, University of 

Alberta, Edmonton, Canada (2019); IV International Mini Print Cantabria, Calle San 

Ganzo, Spain (2020); International FIBER ARTS X, Sebastopol Center for the Arts, USA 

(2021); XXIV Salón de Minitextiles, CAAT Centro Argentino De Arte Textil (2021); 3rd 

Textile Art Biennial, University of Arts in Poznań (2021). The artist’s latest individual 

exhibition is “Jolanta Rudzka-Habisiak – Rytm, Kolor, Idea“, ELart Gallery, Łódź (2022).

WPLOT 1 – Z CYKLU: SIMPLONY

60x60 cm, technika: akryl na płótnie, technika autorska; tworzywo: len, 
bawełna; 2022

Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak zawodowo związana jest z Akademią Sztuk Pięk-

nych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Brała udział w ponad 200 wy-

stawach zbiorowych – polskich i międzynarodowych. Zorganizowała 40 wy-

staw indywidualnych w Polsce i za granicą. Tworzy obiekty i instalacje, zajmuje 

się sztuką włókna oraz działaniami opartymi na grafice i malarstwie. W latach 

2012-2020 pełniła funkcję rektora ASP w Łodzi. Jest laureatką wielu nagród – w ostat-

nim czasie otrzymała: Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za wystawę indywidualną 

„AB OVO” (2019); Wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Sztuki Włókna FIBER 

ARTS X, Sebastopol Center for the Arts, USA (2021); III Nagrodę im. prof. Stanisława 

Trzeszczkowskiego na wystawie „Sztuka Włókna 2022”, ZPAP Okręg Warszawski, War-

szawa (2022). Najnowsze wystawy zbiorowe: “INTERLACES”, Head Bones Gallery, Ver-

non, Kanada (2018); „Polska Grafika i Tkanina Artystyczna z Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, University of Alberta, Edmonton, Kanada 

(2019); IV International Mini Print Cantabria, Calle San Ganzo, Hiszpania (2020); Mię-

dzynarodowe Biennale Sztuki Włókna „FIBER ARTS X”, Sebastopol Center for the Arts, 

USA (2021); XXIV Salón de Minitextiles, CAAT Centro Argentino De Arte Textil (2021); 

III Biennale Tkanin Artystycznych w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magda-

leny Abakanowicz w Poznaniu (2021). Najnowsza wystawa indywidualna: „Jolanta 

Rudzka-Habisiak – Rytm, Kolor, Idea”, Galeria ELart, Łódź (2022).

JOLANTA RUDZKA-HABISIAK
POLSKA | POLAND

„Był raz król taki, co miał wielkie królestwo wszelkiego dobra i bogactwa pełne, tylko że w nim złota nie było…”
Maria Konopnicka, Jak to ze lnem było, 1973

POZA KONKURSEM | OUT OF COMPETITION
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INTO THE LOOM

40x40x2 cm, technika własna, haft pętelkowy; tworzywo: kanwa lniana 
(len wrzosowy), tkanina do haftu aida ze złotą metalizowaną nitką, włóczka 
merino (biała), włókno biodegradowalne PLA; 2022

Urodzona w 1988 roku, polska artystka wizualna i doktor sztuki. W twórczości eksplo-

ruje możliwości eklektycznych form i technik koncentrujących się na czasoprzestrze-

ni za pomocą malarstwa w rzeźbiarskiej formie. Sięga do geometryzacji myśli, tworzy 

światy wirtualne, obiekty przestrzenne i tkaniny rozszerzające nasze pojęcie powło-

ki jako elementu granicznego pomiędzy ciałem ludzkim a światem zewnętrznym. 

Wykorzystuje wrażenia haptyczne, obiekty modułowe, w których zarówno anatomia 

zewnętrzna jak i wewnętrzna pracy są równie ważne. Eksperymentuje z narzędzia-

mi, używa materiałów przepuszczających światło. W procesie twórczym poszuku-

je struktur i wykorzystuje nowe technologie, m.in. druk 3D rozszerzony o techni-

ki własne. W 2018 roku rozpoczęła Cykl FDM, który systematycznie rozbudowuje 

i kontynuuje badania nad nim tworząc nowe kolekcje. Uczestniczka wystaw indy-

widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Członkini Zarządu ZPAP Okręgu To-

ruńskiego, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, kuratorka wystaw, 

wykładowca akademicki.

INTO THE LOOM

40x40x2 cm, artist’s own technique, loop embroidery, material: linen canvas 
(heather), aida embroidery fabric with gold metallised thread, merino wool 
yarn (white), biodegradable PLA fiber; 2022

Katarzyna Rumińska was born in 1988, she is a Polish visual artist and doctor of arts. In 

her work, she explores the possibilities of eclectic forms and techniques focusing on 

space-time through painting in a sculptural form. She reaches for the geometrization 

of thoughts, creates virtual worlds and spatial objects and fabrics that extend our 

concept of the covering as a boundary element between the human body and the 

outside world. The artist uses haptic impressions, modular objects in which both the 

external and internal anatomy of the work are equally important. She experiments 

with tools, uses light transmitting materials. In the creative process, she looks for 

structures and uses new technologies, including 3D printing extended with her own 

techniques. In 2018, she started the FDM Cycle, which she systematically expands 

and continues research on it by creating new collections. Katarzyna Rumińska has 

been a participant of individual and collective exhibitions in Poland and abroad. She 

has been a member of the Management Board of The Association of Polish Artists 

and Designers in Toruń District, member of The Association of Graphic Designers, 

curator of exhibitions, academic lecturer.

KATARZYNA RUMIŃSKA
POLSKA | POLAND

„Swobodne puszczenie myśli, czujne słuchanie siebie, złapanie małej idei, zalążka czy przebłysku a później 
umiejętne działanie. Świadome nadanie kształtu czemuś dotąd nieuchwytnemu”
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ONE, TWO, THREE – TRIPTYCH

3x(13.5x10.5) cm, technique: embroidery, printing on linen fabric; material: 
linen fabric with a plain weave, polyester thread; 2022

Paulina Sadrak was born in 1989. She is a graduate of the Faculty of Philology at the 

University of Łódź and the Faculty of Textile and Clothing at the Academy of Fine Arts 

in Łódź. She has worked as an assistant in the Experimental Fabric Studio at the Insti-

tute of Textile, Printing and Interior Design at the Academy of Fine Arts in Łódź. In her 

artistic and design activities, the artist combines traditional handicraft techniques and 

digital tools. Paulina Sandrak’s selected exhibitions: “Contextile 2016” Contemporary 

Textile Art Biennale Guimaraes, Portugal (2016); 6th International Tapestry Triennale 

Novi Sad, M Gallery & Studio, Novi Sad, Serbia (2017); 2018 “Z krosna do Krosna” 10th 

International Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in Krosno, exhibition: 

BWA in Krosno (2018); II Biennial of Tapestry in Poznań, Museum of Applied Arts, 

branch of the National Museum in Poznań (2019); 5th TexpoART International Textile 

Art Triennial under the patronage of the “George Enescu” National University of Arts 

and the Romanian Artists’ Union (2020); 8th European Quilt Triennial Textilsammlung 

Max Berk Heidelberg, Germany (2021).

RAZ-DWA-TRZY – TRYPTYK 

3x(13,5x10,5) cm, technika: haft, druk na tkaninie lnianej; tworzywo: tkanina 
lniana o splocie płóciennym, nić poliestrowa; 2022

Urodziła się w 1989 roku. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkie-

go oraz Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-

skiego w Łodzi. Pracuje jako asystent w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej w Instytucie 

Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz ASP w Łodzi. W artystycznej i projektowej działalno-

ści łączy tradycyjne techniki rękodzielnicze oraz narzędzia cyfrowe. Wybrane wystawy: 

“Contextile 2016” Contemporary Textile Art Biennale Guimaraes, Portugalia (2016); 6th 

International Tapestry Triennale Novi Sad, Galeria Studio M, Nowy Sad, Serbia (2017); 

2018 10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie, wystawa: BWA w Krośnie (2018); II Biennale Tkaniny 

Artystycznej w Poznaniu Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego  

w Poznaniu (2019); V Międzynarodowe Triennale Sztuki Tekstylnej TexpoART pod kie-

rownictwem Narodowego Uniwersytetu Artystycznego “George Enescu” i Związku 

Artystów Rumuńskich (2020); 8th European Quilt Triennial Textilsammlung Max Berk 

Heidelberg, Niemcy (2021).

PAULINA SADRAK
POLSKA | POLAND
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LIGHT AND WATER – TRIPTYCH

3x(60x60) cm, technique: hand embroidery, hand dyeing with the author’s 
technique, material: linen fabric - proper (85%), bamboo, viscose, polyester, 
metal; 2022

Zofia Safinowska has the title of an artist of plastic arts. She is a graduate of the State 

Secondary School of Fine Arts in Łódź, specializing in clothing design. Currently, 

she is a student of the Academy of Fine Arts in Łódź in the field of Fashion Design. 

She has been Chairwoman of the Board of the Science Club at Prof. Izabela Wyrwa’s 

Studio of Unique Textile.

LIGHT AND WATER – TRYPTYK 

3x(60x60) cm, technika: haft ręczny, barwienie ręczne techniką autorską; 
tworzywo: tkanina lniana – właściwa (85%), bambus, wiskoza, poliester, 
metal; 2022

Posiada tytuł artysty plastyka. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  

im. T. Makowskiego w Łodzi ze specjalnością: projektowanie ubioru. Obecnie stu-

dentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku: Projektowanie Ubioru. Prze-

wodnicząca Zarządu Koła Naukowego przy Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Iza-

beli Wyrwy.

„Tkanina jest żywa”

ZOFIA SAFINOWSKA
POLSKA | POLAND
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TRIBUTE TO THE UKRAINIAN PENELOPES

43x37x18 cm, technique: sennit, material: linen 95%, metal, paper, 2022

Dorota Sak graduated with honours from the Public Academy of Arts in Łódź in 1990. 

She has been an academic teacher at her home university. In the years 1999-2002 she 

was a member of the Council for Higher Education in Art and Design at the Ministry 

of Culture and National Heritage. From 2012 to 2016 Dorota Sak was the head of 

the Clothing Faculty at the Academy of Fine Arts in Łódź. In 2014 she founded the 

LOOK Gallery at the Fashion Promotion Centre in Łódź which she ran until 2019. She 

is the initiator and participant of international conferences and art projects. In 2019 

Dorota Sak received the title of professor of art. She has cooperated with the National 

Academy of Arts in Lviv and the Academy of Fine Arts in Vilnius. She has worked in 

textile art, painting and clothing design. She has presented her works at numerous 

exhibitions in Poland and abroad.

HOŁD UKRAIŃSKIM PENELOPOM

43x37x18 cm, technika: plecionka, tworzywo: len 95%, metal, papier; 2022

Ukończyła ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (PWSSP) – dyplom z wyróżnie-

niem (1990). Pracuje w macierzystej uczelni. W latach 1999-2002 była członkinią Rady 

Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Od 2012 do 2016 pełniła funkcję kierownika Katedry Ubioru w ASP w Łodzi. 

W 2014 roku założyła Galerię LOOK w Centrum Promocji Mody w Łodzi, którą pro-

wadziła do 2019 roku. Jest inicjatorką i uczestniczką międzynarodowych konferencji 

i projektów artystycznych. W 2019 roku uzyskała tytuł profesora sztuki. Współpracuje  

z Narodową Akademią Sztuki we Lwowie oraz z Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie. Tworzy  

w zakresie sztuki włókna, malarstwa i projektowania ubioru. Prace prezentowała na 

licznych wystawach w kraju i za granicą.

DOROTA SAK
POLSKA | POLAND

„Zapomniany archetyp greckiej Penelopy powraca do kultury europejskiej za sprawą ukraińskich kobiet tkających maskujące siatki. Siatki, 
które, jak piszą ich mężowie, cenniejsze bywają od chleba”
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MARIUPOL – MIASTO MARYI

30x25x30 cm, technika własna, tworzywo: włókno lniane, szkło, metal; 2022

Urodziła się w 1977 roku. Ukończyła Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyj-

nej i Stosowanej oraz Lwowską Akademię Sztuk Pięknych, na której odbyła również 

studia podyplomowe. Jest asystentką w Lwowskiej Wyższej Szkole Sztuk Zdobni-

czych i Użytkowych. Swoje prace prezentowała na wystawach zarówno w Ukra-

inie jak i za granicą.

„Twardość metalu i ostrość szkła są słabsze od potęgi ludzkiego ducha 
wcielonego w miękkie i nietrwałe włókno”

MARIUPOL – CITY OF MARY

30x25x30 cm, artist’s own technique, material: flax fibre, glass, metal; 2022

Born in 1977, studied at Lviv Higher School of Decorative and Functional Art and 

at Lviv Academy of Fine Arts where she also completed her postgraduate studies, 

Assistant of the Lviv Higher School of Decorative and Functional Art. Her works were 

exhibited both nationally and internationally.

“The hardness of the metal and the sharpness of the glass is weaker than 
the power of the human spirit, embodied in the soft and perishable fibre”

HALYNA SLOBODIAN
UKRAINA | UKRAINE
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IT WILL STILL BE BEAUTIFUL, IT WILL STILL BE GREAT...

24x30 cm, technique: tapestry, material: linen (warp, ending), sheep wool, 
twine, aluminium wire; 2022

Magdalena Sołtysik is a visual artist, instructor of the Polish Origami Society and 

a teacher. She is a graduate of the State High School of Fine Arts in Poznań and the 

Academy of Humanities and Economics in Łódź (art therapy). He works with art in 

many aspects: she paints oil paintings on canvas, draws, sketches, felts, folds and 

shapes the paper – intrigued by the arrangement of shades, forms, light and colours. 

The artist combines various media on one canvas, such as: oil paint, felted wool, string 

and various – sometimes dumpy – finds. She also deals with weaving with the use of 

coloured wool. She combines traditional weaving techniques with modern materials 

(e.g. aluminium wire). Magdalena Sołtysik’s passion is paper and the Japanese art of 

paper folding. What she values   most in art is the possibility of combining techniques 

and an artistic joke understood as “debunking art”. Since 2010, she has been taking 

part in the “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial. 

JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE, JESZCZE BĘDZIE 
WSPANIALE… 

24x30 cm, technika: gobelin, tworzywo: len (osnowa, zakończenie), wełna 
owcza, kordonek, drut aluminiowy; 2022

Artysta plastyk, instruktor Polskiego Towarzystwa Origami, nauczyciel. Absolwent-

ka PWSSP w Poznaniu i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Artetera-

pia). Zajmuje się sztuką w wielu aspektach: maluje obrazy olejne na płótnie, rysu-

je, szkicuje, filcuje, składa papier i formuje go – zaintrygowana układem barw, form, 

światła i kolorów. Łączy w jednym płótnie różne media, jak: farbę olejną, filcowaną 

wełnę, sznurek i różne – czasem śmietnikowe – znaleziska. Zajmuje się również tka-

niem z użyciem kolorowej wełny. Łączy tradycyjne techniki tkackie ze współczesny-

mi tworzywami (np. drut aluminiowy). Jej pasją jest papier i japońska sztuka składa-

nia papieru. W sztuce najbardziej ceni możliwość łączenia technik i artystyczny żart 

rozumiany jako „odbrązawianie sztuki”. Od 2010 roku bierze udział w Międzynarodo-

wym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”.

MAGDALENA SOŁTYSIK
POLSKA | POLAND
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NOT MINE

30x25x30 cm, artist’s own technique, material: linen tow, common flax 
(dried), plastic (cups), metal wire; 2022

Małgorzata Agata Szczurek has lived and worked in Wrocław. She graduated from 

the University of Arts in Poznań at the Faculty of Sculpture. She creates sculptures 

and installations from natural materials. The artist has taken part in numerous group 

exhibitions.

NIE MÓJ

30x25x30 cm, technika własna, tworzywo: pakuły lniane, len zwyczajny 
(suszony), plastik (klosze), drut metalowy; 2022

Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na 

Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. Tworzy rzeźby i instalacje z naturalnych 

materiałów. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych.

MAŁGORZATA AGATA SZCZUREK
POLSKA | POLAND

„Wśród tego totalnego szaleństwa istnieje uczynność, niesamolubność, czułość i sztuka”
Ingmar Bergman, Z życia marionetek
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MY ROOTS

60x60 cm, knitting technique (knitted fabric), material: linen yarn (100%), 
wood (frame), tree root; 2022

Katarzyna Szymańska is an artist and fashion designer by education. She graduated 

from two faculties of the Academy of Fine Arts: Interior Architecture in Warsaw and 

the Faculty of Textile and Clothing in Łódź. It is the fabric that occurs in these two 

areas and is the subject of the designer’s artistic deliberations and fascinates her 

the most. She is a lecturer in fashion design with arts & crafts techniques at the 

MSKPU fashion school in Warsaw and runs individual artistic knitting workshops. In 

the area of   luxury fashion, she has created a recognizable brand of unique luxury 

knitted fabrics SZYMANSKA Luxury Handmade Knitwear. The artist works in the field 

of unique fabrics and soft sculpture. Katarzyna Szymańska has belonged to the Textile 

Section of The Association of Polish Artists and Designers/Warsaw District and to the 

Positive Art creative group.

MOJE KORZENIE

60x60 cm, technika dzianie (dzianina), tworzywo: włóczka lniana (100%), 
drewno (ramka), korzeń drzewa; 2022

Z wykształcenia artysta plastyk i projektant mody. Ukończyła dwa kierunki Akademii 

Sztuk Pięknych: warszawską Architekturę Wnętrz i łódzki Wydział Tkaniny i Ubioru. To 

właśnie tkanina, która występuje w tych dwóch obszarach jest tematem rozważań 

artystycznych projektantki i fascynuje ją najbardziej. Jest wykładowcą projektowania 

ubioru z technikami arts & crafts w warszawskiej szkole mody MSKPU oraz prowa-

dzi indywidualne warsztaty dziewiarstwa artystycznego. W obszarze mody luksuso-

wej stworzyła rozpoznawalną markę unikatowych luksusowych dzianin swetrowych 

SZYMANSKA Luxury Handmade Knitwear. Aktywność artystyczną prowadzi w zakre-

sie tkaniny unikatowej i rzeźby miękkiej. Należy do Sekcji Tkaniny Okręgu Warszaw-

skiego ZPAP oraz do grupy twórczej Positive Art. 

KATARZYNA SZYMAŃSKA
POLSKA | POLAND

„Fascynuje mnie korzeń, jego podziemna droga, jego ukryta rola, przedziwny kształt i jego połączenie z ziemią, z której czerpie. Przynoszę go z lasu 
i z namaszczeniem oczyszczam, a potem bandażuję włóczką. Na koniec osadzam go na honorowym miejscu, wplatam w dziwne kwiaty, które powstają z mojej 
dzianiny”
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HORIZONS OF EVENTS – SPACE OF VARIANTS 
ART BOOK/ WEAVING OBJECT

16x37x3 cm (book), 17x39x6.5 cm (case); technique: art book, case: hand-
made paper (cellulose) on linen canvas, relief/ drawing made of linen hemp, 
weaving techniques (warp: cotton, weft: linen hemp, pre-sized paper, cotton 
thread  – text); material: linen (80%), paper, pre-sized paper, pure cellulose 
(20%); 2022

A work dedicated to the memory of Jolanta Owidzka, made of linen hemp 
obtained from the Artist.

Anna Śliwińska has completed her studies at the Academy of Fine Arts in Krakow. 

She has obtained her diploma in 1994 at the Faculty of Painting in Prof. Jerzy Now-

osielski’s Studio and in the Studio of Textile Art under the tuition of Prof. Ryszard 

Kwiecień and Prof. Lilli Balls and obtained her Diploma Annex in the Book Design 

and Typography Studio under the tuition of Prof. Roman Banaszewski. In 2012, she 

was a PhD student at the Faculty of Painting at her alma mater. The artist has been  

a member of the Association of Polish Artists and Designers/Kraków District, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórcze “Wiklina”, the “Structure” Club of the 

Association of Polish Artists and Designers/ Kraków District and a co-crea-

tor of the “Grupa Sztuki 4”. Since 1997, the artist has been involved in the Inter-

national Book Art Festival. Anna Śliwińska has been a curator of exhibitions,  

a participant in over 90 exhibitions in Poland and abroad as well as an organiser of 

over 40 individual exhibitions. The artist was granted the Minister of Culture and 

National Heritage scholarship (2000, 2003) and the City of Tarnów scholarship (2015, 

2018). She has won awards and distinctions in her artistic career. Since 1995, she has 

been professionally connected with the Complex of Art Schools in Tarnów where she 

has been a teacher Drawing and Painting. Since 2016, she is also an academic lecturer 

at The University of Applied Sciences in Tarnów and the University of Technology 

in Katowice. The areas of Anna Śliwińska’s creative activities are painting, drawing, 

object art, unique fabric, book art (art book, illustration).

HORYZONTY ZDARZEŃ – PRZESTRZEŃ WARIANTÓW 
KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA/ OBIEKT TKACKI 

16x37x3 cm (książka), 17x39x6,5cm (futerał); technika: książka artystyczna, 
futerał: papier czerpany (celuloza) na lnianym płótnie, relief/ rysunek z 
lnianych konopi, techniki tkackie (osnowa: bawełna, wątek: konopie lniane, 
papier preparowany, nici bawełniane – tekst); tworzywo: len (80%), papier, 
papier preparowany, celuloza czysta (20%); 2022 

Praca dedykowana pamięci Jolanty Owidzkiej, wykonana z lnianych konopi 
otrzymanych od Artystki.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1994 roku na Wydziale 

Malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz w Pracowni Tkaniny Ar-

tystycznej prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki. Aneks w Pracowni Projektowania 

Książki i Typografii prof. Romana Banaszewskiego. W 2012 roku doktorantka na Wy-

dziale Malarstwa uczelni macierzystej. Członek ZPAP Okręg w Krakowie, Ogólnopol-

skiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” oraz Klubu „Struktura” ZPAP O. Kraków, 

współtwórczyni „Grupy Sztuk 4”. Od 1997 roku działalność w projekcie: Międzyna-

rodowy Festiwal „Sztuka Książki”. Kuratorka wystaw. Udział w ponad 90 wystawach 

w kraju i za granicą. Realizacja ponad 40 wystaw indywidualnych. Stypendystka Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2003) oraz Miasta Tarnowa (2015, 

2018). Laureatka nagród i wyróżnień. Od 1995 roku zawodowo związana z Zespo-

łem Szkół Plastycznych w Tarnowie – prowadzi przedmiot: Rysunek i Malarstwo. Od 

2016 roku jest również wykładowcą akademickim w Akademii Nauk Stosowanych 

w Tarnowie oraz Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Obszary działań twór-

czych: malarstwo, rysunek, sztuka obiektu, tkanina unikatowa, sztuka książki (książ-

ka artystyczna, ilustracja).

ANNA ŚLIWIŃSKA
POLSKA | POLAND

„Motto zaczerpnięte z wypowiedzi Magdaleny Abakanowicz – Nie lubię reguł. Są wrogami wyobraźni – najpełniej opisuje moje podejście w działaniach 
twórczych. Poszukiwanie środków artystycznych, tworzywa, materii i formy wyrazu, zgodnych z daną ideą jest dla mnie najciekawszą podróżą, dającą najwięcej 
satysfakcji, bez względu na wyboistość i zakręty po drodze”
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monostriped landscape_sea 

Ø38 cm, depth 4 cm, technique: faux chenille quilt, ebru; material: linen 
(75%), polyamide fabric (25%); 2022

Jakub Święcicki is a designer of utility textiles and machine embroidery. He has been 

connected with Instytut Dizajnu in Kielce for several years, where he runs the Fabric 

Studio and coordinates the activities of Ambasada Dizajnu. In 2017, he took a six-

month course in Textile and Clothing Management at Tianjin Polytechnic University. 

He is a graduate of the Faculty of Design with the specialisation in Product Design 

(2018) and Applied Forms Design (2020) at Jan Kochanowski University of Kielce. In 

2020, he completed the Textile Engineering Professional Training Program at Tiangong 

University. Jakub Święcicki is currently a PhD student of the 1st year of the Doctoral 

School at Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow.

monostriped landscape_sea

Ø38 cm, gł. 4 cm, technika: faux chenille quilt, ebru; tworzywo: surówka 
lniana (75%), tkanina poliamid (25%); 2022

Projektant tekstyliów użytkowych i haftów komputerowych. Od kilku lat czynnie zwią-

zany z Instytutem Dizajnu w Kielcach, gdzie prowadzi Pracownię Tkaniny i koordynuje 

działania Ambasady Dizajnu. W 2017 roku odbył półroczny kurs Textile and Clothing 

Management na Tianjin Polytechnic University. Absolwent Wzornictwa o specjalności: 

Projektowanie Produktu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (2018) 

oraz Projektowania Form Użytkowych na macierzystej uczelni (2020). W 2020 roku 

ukończył kurs Textile Engineering Professional Training Program na Tiangong Uni-

versity. Obecnie jest doktorantem I roku Szkoły Doktorskiej na Akademii Sztuk Pięk-

nych im. Jana Matejki w Krakowie.

佛系⻘年

JAKUB ŚWIĘCICKI
POLSKA | POLAND

“Simply put, do not fight, do not rob, do not seek to win or lose, everything goes according to circumstances, everything comes 
from the heart, and there is no trace of the incident”
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GRAPHS OF EXPERIMENTAL REALITY – BLACK

50x40 cm, technique: jacquard, material: coarse flax, polyester; 2021

GRAPHS OF EXPERIMENTAL REALITY – GRAY

50x40 cm, technique: jacquard, material: worsted flax, polyester; 2021

Dorota Taranek has graduated from the Public Academy of Arts in Łódź (now the 

Academy of Fine Arts). She has worked at the Institute of Architecture of Textiles 

at the Faculty of Textile Technologies and Textile Design of the Lodz University of 

Technology. Her passion is making fabrics with the jacquard technique, not only 

for the needs of industry, but also unique and artistic. Weaving tapestries is one of 

her favourite activities. The artist’s latest exhibitions include: “Sztuka Włókna 2022”, 

Galeria Domu Artysty Plastyka, Warsaw – Awarded Mention (2022); 8th International 

Biennial of Contemporary Textile Art WTA “Small Format Salon”, Museo del Traje, Ma-

drid, Spain (2019); “100 Years of Bauhaus. Bauhaus fiber art exhibition ”, Art Ventures 

Gallery, USA (2019); 11th Baltic Mini Textile, Gdynia City Museum, Gdynia (2019); 

“ARTAPESTRY5” European Tapestry Triennial Exhibition, Kunstcenter Silkeborg Bad, 

Gjessøvej, Denmark, the exhibition also presented in Ronneby - Sweden, Daugavspils 

in Latvia and Arad in Romania (2018); 10th International Artistic Linen Cloth Biennial 

“Z krosna do Krosna”, Museum of Crafts in Krosno, exhibition presented at the BWA 

Gallery in Krosno (2018); “Scythia” 8th International Biennial Exhibition of Mini Textile 

Art, Kherson, Ukraine (2017); “TEXTURA: A Polish Touch” – London Design Fair, Lon-

don, Great Britain (2017); “ŻAKARDY. Dzieła sztuki użytkowej XIX-XXI wieku”, Muzeum 

Historii Przemysłu, Opatówek (2017); 11th National Exhibition of the Polish Miniature 

Textiles, Central Museum of Textiles, Łódź (2016); 13th National Exhibition of the Polish 

Tapestry – Nomination for the Award, Central Museum of Textiles, Łódź (2016); 5th 

Riga International Textile and Fibre Art Triennial, The Latvian National Museum of Art, 

Riga, Latvia (2015); “From Lausanne to Beijing” 8th International Fiber Art Biennale 

– Awarded Mention, Cultural and Creative Industry Park, Nantong, China (2014).

GRAFY EKSPERYMENTALNEJ RZECZYWISTOŚCI – 
CZARNE

50x40 cm,  technika: żakard, tworzywo: len zgrzebny, poliester; 2021

GRAFY EKSPERYMENTALNEJ RZECZYWISTOŚCI – 
SZARE

50x40 cm,  technika: żakard, tworzywo: len czesankowy, poliester; 2021

Ukończyła PWSSP w Łodzi (obecnie ASP). Pracuje w Instytucie Architektury Tekstyliów 

na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. 

Jej pasją jest realizowanie tkanin techniką żakardową, nie tylko dla potrzeb przemy-

słu, ale także unikatowych, artystycznych. Tkanie gobelinów zalicza do ulubionych 

czynności. Najnowsze wystawy: „Sztuka Włókna 2022”, Galeria Domu Artysty Plasty-

ka, Warszawa – Wyróżnienie (2022); 8th International Biennial of Contemporary Texti-

le Art WTA “Small Format Salon”, Museo del Traje, Madryt, Hiszpania (2019); “100 Years 

of Bauhaus. Bauhaus fiber art exhibition”, Art Ventures Gallery, USA (2019); 11. Baltic 

Mini Textile, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia (2019); “ARTAPESTRY5” European Tape-

stry Triennial Exhibition, Kunstcenter Silkeborg Bad, Gjessøvej, Dania – wystawa pre-

zentowana również w: Ronneby – Szwecja,  Daugavspils – Łotwa i Arad – Rumunia 

(2018); 10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Kro-

sna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, wystawa prezentowana w Galerii BWA w Krośnie 

(2018); “Scythia” 8th International Biennial Exhibition of Mini Textile Art, Chersoń, Ukra-

ina (2017); “TEXTURA: A Polish Touch” – London Design Fair, Londyn, Wielka Brytania 

(2017); „ŻAKARDY. Dzieła sztuki użytkowej XIX-XXI wieku”, Muzeum Historii Przemy-

słu, Opatówek (2017); 11. Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Centralne Mu-

zeum Włókiennictwa, Łódź (2016); 13. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej 

– Nominacja do Nagrody, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2016); 5th Riga 

International Textile and Fibre Art Triennial, The Latvian National Muzeum of Art, Ryga, 

Łotwa (2015); “From Lausanne to Beijing” 8th International Fiber Art Biennale – Wy-

różnienie, Cultural and Creative Industry Park, Nantong, Chiny (2014).

DOROTA TARANEK
POLSKA | POLAND

„W prezentowanych pracach korzystam z lnianych przędz o różnych strukturach i numeracji, w naturalnych kolorach. Ideą kompozycji plastycznej jest 
znalezienie zasady, która gwarantuje współistnienie przeciwieństw. Grafy są przykładem obecności matematyki w codziennym życiu. Bez niej trudno jest 
dostrzec piękno przyrody”
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JOY

58x54 cm, technique: handweaving, material: linen, tow; 2022

Päivi Vaarula is a Master of Arts born in Forssa, Finland in 1958 and now living and 

working in Hämeenlinna. Vaarula uses colours and shapes to express her feelings, 

ideas and thoughts. She dyes and weaves the fabric for her art. Strong expertise in 

woven fabric ensures that technology is just a tool, not a goal. Päivi Vaarula graduated 

as a weaver from Wetterhoff in 1981, as a textile designer from Rovaniemi in 1985, as 

a teacher from Wetterhoff in 1987 and had Master of Arts degree from Taideteollinen 

korkeakoulu, Helsinki (Aalto University) in 1999. Vaarula has worked for more than 30 

years as a full-time design lecturer and has made textile art in addition to teaching. 

For the longest time, she was a senior lecturer at Häme University of Applied Scienc-

es, but she has also worked at a community college, handicraft centres, secondary 

school and as a university teacher at the University of Lapland. As a guest lecturer, 

she has been in Estonia, Germany, Denmark, and United Kingdom. She has written 

numerous articles on dyeing or textiles in magazines and books. For two years she 

lived in Iceland, where she taught and made textile art. Over the past few years, textile 

art has been her main job. Päivi Vaarula has held 13 solo exhibitions and participated 

in nearly 50 group exhibitions in Finland and abroad. In recent years her work has 

been selected for several international exhibitions. She has received grants for artist 

residencies, exhibitions and a one-year working grant 2019 from the Häme Fund. 

She is a member of several organizations in her field, has made numerous study 

trips to different countries and participated in eight artist residencies in six countries.

RADOŚĆ

58x54 cm, technika: tkanie ręczne, tworzywo: len, pakuły; 2022

Urodziła się w 1958 roku w Forssa – w Finlandii. Ukończyła studia o profilu tkackim 

(Wetterhoff, 1981), następnie studia związane z projektowaniem tkanin (Rovaniemi, 

1985) oraz studia pedagogiczne (Wetterhoff, 1987). Stopień magistra sztuki uzyskała 

w 1999 roku na Taideteollinen korkeakoulu w Helsinkach (Uniwersytet Aalto). Przez 

ponad 30 lat pracowała jako wykładowca i nauczyciel projektowania i jednocześnie 

zajmowała się tkaniną artystyczną. Jako starszy wykładowca przez długi czas była 

związana z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Häme. Pracowała również jako na-

uczyciel w ośrodku kształcenia ustawicznego, w centrach rękodzielniczych i w szko-

le średniej. Była nauczycielem akademickim na Uniwersytecie w Laponii. Jako wykła-

dowca współpracowała ponadto z ośrodkami w: Estonii, Niemczech, Danii i Wielkiej 

Brytanii. Jest autorką licznych artykułów poświęconych barwieniu tkanin oraz tek-

styliom, które znalazły się w czasopismach i publikacjach. Przez dwa lata przebywała 

w Islandii, gdzie zajmowała się nauczaniem i pracą twórczą. Obecnie mieszka i pra-

cuje w Hämeenlinna. Od kilku lat artystka poświęciła się wyłącznie pracy z tkaniną. 

Posługuje się kolorami i kształtami, aby wyrazić swoje uczucia, idee i myśli. W sztu-

ce koncentruje się na tkaniu i barwieniu. Obszerna wiedza na temat tkanin sprawia, 

że   technologia jest niej jedynie narzędziem, a nie celem. Zorganizowała 13 wystaw 

indywidualnych i uczestniczyła w prawie 50 wystawach zbiorowych w Finlandii i za 

granicą. Odbyła liczne podróże studyjne. W ramach stypendiów organizowała wy-

stawy i uczestniczyła w ośmiu rezydencjach artystycznych, które odbyły się w sze-

ściu krajach. W 2019 roku otrzymała roczne stypendium z Funduszu Häme. Należy 

do kilku organizacji związanych z uprawianą dziedziną twórczości. 

“I translate life into the language of textiles”

PÄIVI VAARULA
FINLANDIA | FINLAND
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DESZCZ – Z CYKLU: KROPLE

28,5x28,5x1,7 cm, technika: haft, barwienie ręczne; tworzywo: płótno lniane, 
przędza lniana, liście lnu nowozelandzkiego Atropurpurea, drewno (rama 
konstrukcyjna); 2022

W latach 2001-2006 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-

mińskiego w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom w 2006 roku. Uczestniczka 

ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych. Wielokrotna laureatka Międzynaro-

dowego Pleneru – Przestrzenne Formy z Wikliny. Twórczość z zakresu sztuki włókna, 

tkaniny artystycznej, w której poszukuje związków oraz zależności pomiędzy naturą 

a człowiekiem. W pracach, za pomocą struktur, ukazuje korelację tego co wewnętrzne 

i zewnętrzne, tego co jest pragnieniem, lękiem, problemem współczesnego świata. 

Wybrane wystawy: Polish Printmaking & Textile Art, wystawa zbiorowa, Galeria FAB, 

Edmonton Canada (2019); 30th Miniartextil Como, Włochy (2021); 10th International 

Mini Textile Art Exhibition “Scythia”, Ivano-Frankivs’k, Ukraina (2021); 2nd International 

Micro Textile Art Exhibition “Scythia”, Ivano-Frankivs’k, Ukraina (2021); The 6th Textile 

Art of Today, Bratysława, Słowacja (2021); Miniartextil Exposition internationale d’art 

textile contemporain Montrouge, Francja (2022); “Textile Art of Today” 6 Miedzinárod-

né trienále textilu, Poprad, Słowacja (2022); „Sztuka Włókna 2022”, Warszawa, Polska.

„Zmysły deformują, umysł kształtuje”
  Georges Braque

RAIN – FROM THE CYCLE: DROPS

28.5x28.5x1.7 cm, technique: embroidery, hand dyeing, material: linen cloth, 
linen yarn, New Zealand Atropurpurea flax leaves, wood (construction frame); 
2022

Izabela Walczak studied at the Faculty of Textile and Clothing at the Academy of Fine 

Arts in Łódź in the years 2001-2006. She obtained her diploma in 2006. She has been 

a participant of over 40 collective and individual exhibitions. Multiple laureate of the 

International Open Air of Wicker Forms. Izabela Walczak works in the field of fibre and 

textile art, in which she looks for relationships and dependencies between nature 

and man. In her works, with the help of structures, she shows the correlation of what 

is internal and external, what is desirable, fearful and problematic in the contempo-

rary world. The artist’s selected exhibitions include: Polish Printmaking & Textile Art, 

group exhibition, FAB Gallery, Edmonton Canada (2019); 30th Miniartextil Como, 

Italy (2021); 10th International Mini Textile Art Exhibition “Scythia”, Ivano-Frankivs’k, 

Ukraine (2021); 2nd International Micro Textile Art Exhibition “Scythia”, Ivano-Frankivs’k, 

Ukraine (2021); The 6th Textile Art of Today, Bratislava, Slovakia (2021); Miniartextil 

Exposition inernationale d’art textile contemporain Montrouge, France (2022); “Textile 

Art of Today” 6 Miedzinárodné trienále textilu, Poprad, Slovakia (2022); “Sztuka Włókna 

2022”, Warsaw, Poland.

IZABELA WALCZAK
POLSKA | POLAND
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COLOURFUL THOUGHTS ALWAYS COME OUT OF THE BOX

DOUBLE-SIDED WORK

60x60x6 cm (double-sided work), artist’s own technique, material: linen 
string, hemp string, jute string, acrylic yarn, mohair yarn; 2022

Jolanta Wdowczyk (pseudonym Jolanta WU) was born in 1962 in Kalisz. She studied 

at Jan Długosz University in Częstochowa in the years 1981-1986. In 1990, she com-

pleted post-graduate studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She obtained her 

doctoral degree in the field of fine arts in 1998. Since 1990, she has been working at 

the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań. Since 

2007, he has been running her own Graphic Design Studio. The artist has worked in 

painting, drawing, photography, broadly understood graphics and textile art. She has 

organized 20 individual exhibitions and participated in over 130 collective exhibitions 

in Poland and abroad. She is a member of the Textile Section of the Warsaw District 

of the Association of Polish Artists and Designers. Her selected awards and honours 

include: Diploma Excellence – VI International Graphic Annual, Stockholm, Sweden 

(2002); Grand Prix – “Z krosna do Krosna” 7th International Artistic Linen Cloth Biennial, 

Museum of Crafts in Krosno (2012); 1st Prize – ART-EXPO, Hautmont, France (2013); 

A. Sienkiewicz’s 2nd Prize – 42. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna, Muzeum 

Tkactwa, Kamienna Góra (2016); Honorable Mention – 45. Międzynarodowa Wystawa 

Sztuki Włókna, Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra (2019).

KOLOROWE MYŚLI ZAWSZE WYCHODZĄ Z PUDEŁKA

TKANINA DWUSTRONNA

60x60x6 cm, technika własna, tworzywo: sznurek lniany, sznurek konopny, 
sznurek jutowy, włóczka akrylowa, włóczka mohair; 2022

Jolanta Wdowczyk (pseud. Jolanta WU) urodziła się w 1962 roku, w Kaliszu. W latach 

1981-1986 studiowała w IWA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 1990 

roku ukończyła studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sto-

pień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskała w 1998 r. Od 1990 

r. pracuje na WPA UAM w Poznaniu. Od 2007 roku samodzielnie prowadzi Pracow-

nię Projektowania Graficznego. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, szeroko rozu-

mianą grafikę i tkaninę artystyczną. Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych, bra-

ła udział w ponad 130 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest członkinią 

Sekcji Tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Nagro-

dy i wyróżnienia: Diploma Excellence – VI International Graphic Annual, Sztokholm, 

Szwecja (2002); Grand Prix – 7. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnia-

nej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2012); I Nagroda – ART-EXPO, 

Hautmont, Francja (2013); II Nagroda im. A. Sienkiewicz – 42. Międzynarodowa Wy-

stawa Sztuki Włókna, Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra (2016); Wyróżnienie – 45. 

Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna, Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra (2019).

„Sztuka pozwala żyć inaczej”

JOLANTA WDOWCZYK
POLSKA | POLAND
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SPIRITUS AUTEM VIVIFICAT

60x60 cm, technika mieszana, tworzywo: nici lniane, drewno, metal; 2020

Robert Wieczorek (1969), z wykształcenia pedagog, ukończył studia w zakresie edu-

kacji plastycznej. Od 2016 roku jest członkiem ZPAP. Jego prace można było oglądać 

na licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Urugwaj, Irlandia, Kanada, 

Francja, Węgry, Słowacja, Niemcy, Bułgaria, USA). W swoim dorobku artystycznym 

ma 17 wystaw indywidualnych.

ROBERT WIECZOREK
POLSKA | POLAND

SPIRITUS AUTEM VIVIFICAT

60x60 cm, technique: mixed, materials: linen threads, wood, metal; 2020

Robert Wieczorek (1969), a pedagogue by education, graduated in art education. 

He has been a member of the Association of Polish Artists and Designers since 

2016. He has participated in numerous group exhibitions in Poland and abroad (Uru-

guay, Ireland, Canada, France, Hungary, Slovakia, Germany, Bulgaria, USA). His artistic 

achievements include 17 individual exhibitions

„Inspirację zawsze stanowiła dla mnie natura, jestem wciąż pełen pokory wobec jej wielkości i siły. Staram się również ukazywać swoją 
interpretację duchowej warstwy świata, dlatego w moich pracach nie brakuje odniesień metafizycznych i biblijnych”
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PODMUCH – Z CYKLU: RYSUNKI Z PEJZAŻU

43,5x36,5 cm, technika: haft autorski, tworzywo: len, nici: lniane, bawełnia-
ne, poliestrowe; 2021/2022

Artysta plastyk, pedagog i terapeuta. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Pla-

stycznych w Łodzi. Ukończyła studia kulturoznawcze i pedagogiczne na Uniwersy-

tecie Łódzkim oraz ASP w Łodzi – dyplom w Katedrze Tkaniny, aneks z Malarstwa 

w Pracowni Jerzego Kudukisa. Wieloletni nauczyciel, obecnie pedagog w Zespole 

Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Zajmuje się tkaniną uni-

katową, miniaturą tkacką, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczy w wystawach w Pol-

sce i za granicą. Ważniejsze wystawy: Biennale Tkaniny Artystycznej, Poznań (2017 – 

wyróżnienie, 2021); XI Triennale Internationale Des Mini-Textiles ”Libres comme l’art!”, 

Angers, Francja (2017); Międzynarodowe Triennale Tkaniny Unikatowej, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – wyróżnienie (2016); Międzynarodowe Nadbałtyc-

kie Triennale Miniatury Tkackiej, Gdynia (2004, 2007, 2010 – Grand Prix, 2013 – Na-

groda Muzeum Miasta Gdyni, 2016 – wyróżnienie); Baltic Mini Textile, Gdynia, (2016, 

2019); Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej, Szombathely, Węgry (1986, 1988, 

1994, 1996, 1998); Międzynarodowe Triennale Miniatury Tkackiej, Szombathely, Wę-

gry (2009, 2012, 2015, 2018, 2021); Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Łódź 

(1988, 1995, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 – Grand Prix, 2016 – nominacja do nagro-

dy); Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Łódź (1992, 2001, 2007, 2010, 2013); 

Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie (2006, 2008 – Nagroda Fundacji AKAPI, 2010, 2012, 2014, 2016, 

2018); XVII Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea ”filare il tempo”, Como, Wło-

chy (2007); Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2007; 

4th International Textile Competition, Kyoto, Japonia (1994); ”Configura 1, Kunst in 

Europa”, Galerie am Fischmarket, Erfurt, Niemcy (1991).

ANNA WIĘCKOWSKA-KOWALSKA
POLSKA | POLAND

BLAST – FROM THE CYCLE: LANDSCAPE DRAWINGS

43.5x36.5 cm, technique: author’s embroidery, material: linen, threads: linen, 
cotton, polyester; 2021/2022

Anna Więckowska-Kowalska is an artist, pedagogue and therapist. She graduated 

from the Secondary School of Fine Arts in Łódź, Poland. She finished cultural and 

pedagogical studies at the University of Łódź and the Faculty of Textiles at the Acad-

emy of Fine Arts in Łódź, with an annex in painting at Jerzy Kudukis’ Studio in 1985. 

Anna works as a pedagogue and therapist in the Tadeusz Makowski School of Fine 

Arts in Łódź. She works in unique textile, miniature textile, painting and drawing. 

She has participated in many exhibitions in Poland and abroad, including: Textile Art 

Biennial, Poznań, Poland – Awarded Mention (2017); XI Triennale Internationale Des 

Mini-Textiles “Libres comme l’art !”, Angers, France (2017); International Triennial of 

Tapestry, Central Museum of Textiles, Łódź – Awarded Mention (2016); International 

Baltic Mini Textile Triennial, Gdynia (2004, 2007, 2010 – Grand Prix, 2013 – Gdynia 

City Museum Award, 2016 – Awarded Mention); Baltic Mini Textile, Gdynia, (2016, 

2019); International Biennial of Miniature Textiles, Szombathely, Hungary (1986, 1988, 

1994, 1996, 1998); International Triennial of Miniature Textiles, Szombathely, Hungary 

(2009, 2012, 2015, 2018, 2021); The National Exhibition of the Polish Tapestry, Łódź 

(1988, 1995, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 – Grand Prix, 2016 – Nomination for the 

Award); The National Exhibition of the Polish Tapestry, Łódź (1992, 2001, 2007, 2010, 

2013); “Z krosna do Krosna” International Artistic Linen Cloth Biennial, The Museum 

of Crafts in Krosno (2006, 2008 – AKAPI Foundation Award, 2010, 2012, 2014, 2016, 

2018); XVII Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea „filare il tempo”, Como, Italy 

(2007); Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2007; 4th 

International Textile Competition, Kyoto, Japan (1994); „Configura 1, Kunst in Europa”, 

Galerie am Fischmarket, Erfurt, Germany (1991).

„Wszystko przemija, ale potrzeba tworzenia – choć dana nielicznym – jest niezmienna”
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STRUKTURA UPORZĄDKOWANA – KONTYNUACJA

70x70x5 cm; technika własna: moduły tkanin różnej grubości, wzorzystości, 
jakości tkanin; nici maszynowe, lniane, wełniane; splot płótna i własne 
łączenie na osnowie, montaż; 2022

Urodziła się w 1964 roku w Radomiu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-

stycznych w Łodzi – Wydział Włókienniczy. W 1990 roku otrzymała dyplom z wyróż-

nieniem w Pracowni Gobelinu i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego oraz w Pra-

cowni Malarstwa prof. Wiesława Garbolińskiego. Od 1996 roku pracuje na Wydziale 

Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu, od 2007 roku – na stanowisku prof. UTH. Twórczość w zakresie ma-

larstwa, tkaniny unikatowej, autorskiego ubioru. Wzięła udział w ponad 200 

wystawach międzynarodowych, ogólnopolskich, środowiskowych. Zorgani-

zowała 34 wystawy indywidualne i kilka pokazów autorskich kolekcji ubio-

ru. Za prace z dziedziny malarstwa i tkaniny otrzymała kilkanaście nagród, 

wyróżnień, nominacji, m.in.: II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Uni-

katowej – Trójmiasto 2003, Gdańsk – Wyróżnienie; Międzynarodowa Wystawa 

Tkaniny Unikatowej ,,Struktury Powiązań’’, Kraków – Medal (2007); II Ogólnopol-

skie Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego ,,Jesienne Konfrontacje’’, BWA  

w Rzeszowie – Nagroda (2010); 8,10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkani-

ny Lnianej ,,Z krosna do Krosna’’, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Nagroda (2014), Wy-

różnienie (2018); 13. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi – Nominacja do Nagrody za najlepszą pracę (2016); II Bienna-

le Tkaniny Artystycznej, Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań – Wyróżnienie (2019); 

Stypendium (półroczne) na przedsięwzięcia związane z upowszechnieniem Kultury  

z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2021).

HANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA
POLSKA | POLAND

ORDERED STRUCTURE – CONTINUATION

70x70x5 cm; artist’s own technique: modules (different thickness, texture, 
type of fabrics); threads: machine, linen, woollen; plain weave and bonding 
on the warp according to artist’s own technique; assembly; 2022

Hanna Wojdała-Markowska was born in 1964 in Radom. She studied at the Faculty of 

Textiles at The State Higher School of Fine Arts in Łódź. She graduated with honours 

from Prof. Antoni Starczewski’s Gobelin Tapestry and Carpet Studio and Prof. Wiesław 

Garboliński’s Painting Studio in 1990. The artist has been working at the Faculty of 

Art of the Casimir Pulaski University of Technology and Humanities in Radom since 

1996 and as a professor at the same university since 2007. She works in the field 

of painting, unique fabrics and her own clothing design. The artist has taken part 

in over 200 international, national and regional exhibitions. She has organized 34 

individual exhibitions and several shows of her own clothing collections. Hanna 

Wojdała-Markowska received many awards, distinctions and nominations for her 

work in the field of painting and textiles, including: 2nd National Biennial of Painting 

and Unique Textiles – Tricity 2003, Gdańsk – Distinction; International Exhibition of 

Unique Fabrics “Struktury Powiązań”, Cracow – Medal (2007); 2nd Contemporary Polish 

Art Triennial “Jesienne Konfrontacje”, BWA in Rzeszów – Award (2010); “Z krosna do 

Krosna” 8th and 10th International Artistic Linen Cloth Biennial, Museum of Crafts in 

Krosno – Award (2014), Honourable Mention (2018); 13th National Exhibition of The 

Polish Tapestry, Central Museum of Textiles in Łódź – Nomination for the Award for 

the best work (2016); 2nd Biennial of Textile Art, Museum of Applied Arts, Poznań – 

Distinction (2019); Scholarship (six months) from the budget of the Minister of Culture 

and National Heritage for projects related to the popularisation of culture (2021).

„…w budowie moich tkanin wykorzystuję niepotrzebne, niechciane, niewykorzystane…”

POZA KONKURSEM | OUT OF COMPETITION
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BATIK TRIPTYCH

3x(25x25) cm, technique: collage, material: linen thread, jute, cotton; 2022

Urszula Wolska works in the field of textile, painting, assemblage and art books. 

She has belonged to the Association of Polish Artists and Designers and the Polish 

Association of Art Education.

TRYPTYK Z BATIKAMI 

3x(25x25) cm, technika: kolaż, tworzywo: nić lniana, juta, bawełna; 2022

Urszula Wolska zajmuje się tkaniną, malarstwem, asamblażem i książką artystyczną. 

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Eduka-

cji Plastycznej.

URSZULA WOLSKA
POLSKA | POLAND
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I’M FALLING DOWN

55x38x32 cm, artist’s own technique, material: dyed linen yarn, 2022

Agata Zielińska-Głowacka is a professor at The Academy of Fine Arts. She has gradu-

ated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk. The artist obtained a postdoctoral in 

art at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2017. Currently, 

he is an assistant professor at the Fibre Art Studio at her alma mater in Gdańsk. She 

has worked in the broadly understood art of fibre, miniature weaving, hand-made 

paper and experimental fabric. Agata Zielińska-Głowacka has been a participant 

and juror of many exhibitions, competitions in textile art and miniature weaving.

OPADAM

55x38x32 cm, technika własna, tworzywo: przędza lniana barwiona, 2022

Prof. ASP Agata Zielińska-Głowacka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki na Wydziale Malarstwa 

w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Sztuki 

Włókna na uczelni macierzystej w Gdańsku. Zajmuje się szeroko pojętą sztuką włók-

na, miniaturą tkacką, papierem ręcznie czerpanym i tkaniną eksperymentalną. Uczest-

niczka i jurorka wielu wystaw, konkursów tkaniny artystycznej i miniatury tkackiej.

AGATA ZIELIŃSKA-GŁOWACKA
POLSKA | POLAND
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IN OBLIVION

34x26 cm, technique: tapestry, embroidery; material: linen thread, wool, 
jute; 2022

Aleksandra Zuba-Benn is a graduate of the State Higher School of Visual Arts (currently 

the University of Arts) in Poznań and received her diploma in the Tapestry Studio of 

Prof. Magdalena Abakanowicz (1986). She obtained a doctorate at the Faculty of Arts 

of the Pedagogical University in Krakow (2010). The artist is a lecturer at The Univer-

sity of Applied Sciences in Tarnów. She has belonged to the Association of Polish 

Artists and Designers and presented her works at 35 individual exhibitions, including: 

Poznań, Tarnów, Kraków, Bytom, Lublin, Warsaw, Kielce, Kaysersberg (France), Goeder-

eede (Netherlands) and approx. 140 group exhibitions in Poland, France, Ireland, 

Ukraine, Slovakia, Hungary, Belgium, Sweden, the Netherlands. She has been a winner 

of many awards: The Award in honour of Agnieszka Sienkiewicz at XXIV Międzynaro-

dowa Wystawa Poplenerowa – Kowary 97 (1998); Award of the Mayor of The City of 

Tarnów (2001, 2004, 2010); Award of the Director of the Culture Department of The 

City of Tarnów (2005); Special Award of the Mayor of the City of Tarnów at the “Silver 

Quadrangle” International Painting Triennial of Carpathian Region, BWA Przemyśl 

(2006); Award of the Director of the BWA in Tarnów, the Management Board of the 

Association of Polish Artists and Designers (2013); 2nd Award of Salon Zimowy of the 

Association of Polish Artists and Designers/Tarnow District (2015); Special Award by 

BWA Rzeszów at the “Silver Quadrangle” International Painting Triennial of Carpathian 

Region, BWA Przemyśl (2018). The artist works in unique fabrics, painting, paper art 

and artistic wicker. She lives and works in Tarnów.

W NIEPAMIĘCI

34x26 cm, technika: gobelin, haft; tworzywo: nić lniana, wełna, juta; 2022

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet 

Artystyczny) w Poznaniu, dyplom w Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakano-

wicz (1986). Uzyskała doktorat na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie (2010). Wykładowca tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych. Nale-

ży do ZPAP. Prace prezentowała na 35 wystawach indywidualnych m.in. w: Pozna-

niu, Tarnowie, Krakowie, Bytomiu, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Kaysersberg (Fran-

cja), Goedereede (Holandia) oraz ok. 140 wystawach zbiorowych w: Polsce, Francji, 

Irlandii, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, Belgii, Szwecji, Holandii. Laureatka wielu na-

gród: Nagroda im. Agnieszki Sienkiewicz na XXIV Międzynarodowej Wystawie Po-

plenerowej – Kowary 97 (1998); Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa (2001, 2004, 

2010); Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury Miasta Tarnowa (2005); Nagroda Spe-

cjalna Prezydenta Miasta Tarnowa na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Re-

gionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, BWA Przemyśl (2006); Nagroda Dyrektora BWA  

w Tarnowie, Zarządu ZPAP OT (2013); II Nagroda Salonu Zimowego ZPAP Okręg Tar-

nowski (2015); Nagroda Specjalna BWA Rzeszów na Międzynarodowym Triennale 

Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, BWA Przemyśl (2018). Zajmuje się 

tkaniną unikatową, malarstwem, sztuką papieru i wikliną artystyczną. Mieszka i pra-

cuje w Tarnowie.

ALEKSANDRA ZUBA-BENN
POLSKA | POLAND
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LINEN COINS

50.2x50.6x3 cm, mixed technique, material: linen cloth, linen selvedge, linen 
string, leather; 2022

Mateusz Knapiński was born in 1997 in Łódź. He graduated from BA studies at the 

Łódź University of Technology in major: Design, specialization: Textile Engineering 

(2021). Currently, he is continuing his studies in the same field at MA level at his 

home university. He took part in the following exhibitions: “Kierunek Wzornictwo PŁ” 

– online exhibition, Łódź (2021); “Etno Retrospekcja” – as part of Łódź Design Festival, 

Central Museum of Textiles in Łódź, Łódź (2019); “Żakarty 6”, The OFF Piotrkowska 

Gallery, Łódź (2018).

LNIANE MONETY

50,2x50,6x3 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno lniane, krajki lniane, 
sznurek lniany, skóra; 2022

Urodził się w 1997 roku w Łodzi. Ukończył studia licencjackie na Politechnice Łódzkiej, 

kierunek: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów (2021). Obecnie kontynu-

uje naukę na tym samym kierunku w ramach studiów II stopnia na uczelni macie-

rzystej. Brał udział w następujących wystawach: „Kierunek Wzornictwo PŁ” – wystawa 

internetowa, Łódź (2021); „Etno Retrospekcja” – w ramach Łódź Design Festival, Cen-

tralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź (2019); „Żakarty 6”, Galeria OFF Piotr-

kowska, Łódź (2018).

„Żeby uszczęśliwiać innych, najpierw sam muszę być szczęśliwy”

MATEUSZ KNAPIŃSKI
POLSKA | POLAND
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FLOWING EMOTIONS

60x20x17 cm, mixed technique, material: linen cloth, linen threads, fabric 
hardener; 2022

Beata Kowalczyk was born in 1997 in Głowno. She graduated from BA studies at the 

Łódź University of Technology in major: Design, specialization: Textile Engineering. 

Currently, she is continuing her studies at MA level in the same field at her home 

university.

SPŁYWAJĄCE EMOCJE

60x20x17 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno lniane, nici lniane, 
utwardzacz do tkanin; 2022

Urodziła się w 1997 roku w Głownie. Ukończyła studia licencjackie na Politechnice 

Łódzkiej, kierunek: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów. Obecnie kon-

tynuuje naukę na tym samym kierunku w ramach studiów magisterskich na uczel-

ni macierzystej. 

“Design is not just what it looks like, design is how it works”
Steve Jobs

„Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewijają się razem”
William Shakespeare

BEATA KOWALCZYK
POLSKA | POLAND 



94      11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej

THE YARN DIARY

6x60x25 cm, mixed technique, material: linen yarn, jute string, istle string, 
cotton thread, binding wire; 2022

Natasza Lewandowska was born in 1998 in Gdańsk. She graduated from BA studies 

at the Łódź University of Technology in the field of Design, specialization: Textile 

Engineering. Currently, she is continuing her studies in the same field as part of 

her MA studies at the home university. She took part in the following exhibitions: 

“Żakarty 7”, The Biblio-Art Gallery, Łódź (2018); “Malarstwo – kompozycje i wyobraźnia”, 

The Foyer Gallery, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź (2019); ”Etno 

Retrospekcja” – within Łódź Design Festival, Central Museum of Textiles in Łódź, Łódź 

(2019); “Płaszczyzna porozumienia”, The Jutro Gallery, Łódź (2021).

PRZĘDZA Z PAMIĘTNIKA

6x60x25 cm, technika mieszana, tworzywo: przędza lniana, sznurek jutowy, 
sznurek sizalowy, nić bawełniana, drut wiązałkowy; 2022

Urodziła się w 1998 roku w Gdańsku. Ukończyła studia licencjackie na Politechnice 

Łódzkiej na kierunku: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów. Obecnie kon-

tynuuje naukę na tym samym kierunku w ramach studiów II stopnia na uczelni ma-

cierzystej. Brała udział w wystawach: „Żakarty 7”, Galeria Biblio-Art., Łódź (2018); „Ma-

larstwo – kompozycje i wyobraźnia”, Galeria Foyer, Akademicki Ośrodek Inicjatyw 

Artystycznych, Łódź (2019); „Etno Retrospekcja” – w ramach Łódź Design Festiwal, 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź (2019); „Płaszczyzna porozumie-

nia”, Galeria Jutro, Łódź (2021).

„Jedyna rzecz, jakiej mam pod dostatkiem, to życzenia”
Ai Yazawa

NATASZA LEWANDOWSKA
POLSKA | POLAND
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REGENERATION

28x47(maximum)x35 cm, mixed technique, material: linen yarn, metal mesh; 
2022

Paulina Łukasik was born in 1998 in Łódź. She graduated from BA studies at the 

Łódź University of Technology, major: Design, specialization: Textile Engineering 

(2021). Currently, she is continuing her education in the same field at MA studies at 

her home university. She participated in the following exhibitions: ”Żakarty 7”, The 

Biblio-Art Gallery, Łódź (2018); “3D_użytkowe i artystyczne formy przestrzenne”, The 

Jutro Gallery, Łódź (2020); “Kierunek Wzornictwo PŁ” – online exhibition, Łódź (2021); 

“Płaszczyzna porozumienia”, The Jutro Gallery, Łódź (2021).

REGENERACJA

28x47(maksymalnie)x35 cm, technika mieszana, tworzywo: przędza lniana, 
siatka metalowa; 2022

Urodziła się w 1998 roku w Łodzi. Ukończyła studia licencjackie na Politechnice Łódz-

kiej, kierunek: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów (2021). Obecnie kon-

tynuuje naukę na tym samym kierunku w ramach studiów magisterskich na uczelni 

macierzystej. Uczestniczka wystaw: „Żakarty 7”, Galeria Biblio-Art., Łódź (2018); „3D_

użytkowe i artystyczne formy przestrzenne”, Galeria Jutro, Łódź (2020); „Kierunek Wzor-

nictwo PŁ” – wystawa internetowa, Łódź (2021); „Płaszczyzna porozumienia”, Gale-

ria Jutro, Łódź (2021).

PAULINA ŁUKASIK
POLSKA | POLAND 

„Sekret szczęścia nie polega na robieniu tego, co lubisz, ale na lubieniu tego, co robisz”
Piotruś Pan
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LINENHARVEST

40x60x8 cm, mixed technique, material: linen cloth, linen thread, dry grass, 
fabric glue; 2022

Joanna Podkoń was born in 1997 in the city of Skierniewice. She graduated from 

BA studies in the field of Design, specialization: Textile Engineering at the Faculty 

of Material Technologies and Textile Design of the Łódź University of Technology. 

Currently, she is continuing her second-cycle studies in the same field of studies and 

specialization at her home university. She is a participant of group exhibitions: “Etno 

Retrospekcja” as part of the Łódź Design Festival, Central Museum of Textiles in Łódź, 

Łódź (2019); “Malarstwo – kompozycje i wyobraźnia”, The Foyer Gallery, Akademicki 

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź (2019); “Żakarty” – exhibition of graphic and 

photographic works, The OFF Piotrkowska Gallery, Łódź (2018).

LNIANOKOSY 

40x60x8 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno lniane, nici lniane, suche 
trawy, klej do tkanin; 2022

Urodziła się w 1997 roku w mieście Skierniewice. Ukończyła studia licencjackie na 

kierunku: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów, na Wydziale Technologii 

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Aktualnie kontynuuje 

naukę w ramach studiów II stopnia na tym samym kierunku i specjalności na uczelni 

macierzystej. Uczestniczka wystaw zbiorowych: „Etno Retrospekcja” w ramach Łódź 

Design Festiwal, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź (2019); „Malar-

stwo – kompozycje i wyobraźnia”, Galeria Foyer, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Ar-

tystycznych, Łódź (2019); „Żakarty” – wystawa prac graficznych i fotograficznych, Ga-

leria OFF Piotrkowska, Łódź (2018).

„Sztuka pomaga znaleźć struktury świata”

JOANNA PODKOŃ
POLSKA | POLAND
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THE THREAD OF DESTINY

20x55x35 cm, mixed technique, material: linen cloth, threads, tracing paper, 
cardboard, markers; 2022

Aleksandra Szmytka was born in 1998 in Łódź. She graduated from the first-cycle 

studies in the field of Design, specialization: Textile Architecture at the Łódź Univer-

sity of Technology. Currently, she is continuing her education at the second-cycle 

studies at her home university. In 2018, she took part in the exhibition of Prof. Dariusz 

Chojnacki’s Graphics Studio, which took place at the OFF Piotrkowska Gallery in Łódź.

NIĆ PRZEZNACZENIA

20x55x35 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno lniane, nici, kalka 
techniczna, tektura, flamastry; 2022

Urodziła się w 1998 roku w Łodzi. Ukończyła studia I stopnia na kierunku: Wzornic-

two, specjalność: Architektura Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Obecnie kontynu-

uje naukę na studiach II stopnia na uczelni macierzystej. W 2018 roku wzięła udział 

w wystawie Pracowni Grafiki prof. Dariusza Chojnackiego, która odbyła się w Gale-

rii OFF Piotrkowska w Łodzi.

ALEKSANDRA SZMYTKA
POLSKA | POLAND

„Każde dziecko jest artystą. Trudność polega na tym, by nadal pozostało artystą, gdy dorośnie”
Pablo Picasso
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LINEN FUSION

13x52.5x39.5 cm, mixed technique, material: linen fabric, linen string, linen 
thread, paper, cardboard; 2022

Magdalena Świąder was born in 1998 in Łódź. She graduated from BA studies at 

the Łódź University of Technology, major: Design, specialization: Textile Engineering 

(2021). Currently, she is continuing her studies in the same field of study at her 

home university. She took part in the following exhibitions: “Żakarty 7”, Biblio-Art 

Gallery, Łódź (2018); “Malarstwo – kompozycje i wyobraźnia”, Galeria Akademickiego 

Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Łódź (2019); “W moim ogrodzie” – post-competition 

exhibition of the winners, GOK in Brójce (2020); “Kierunek Wzornictwo PŁ” – online 

exhibition, Łódź (2021); “Płaszczyzna porozumienia”, The Jutro Gallery, Łódź (2021). She 

was the Chairperson of the Student Clothing Science Club at the Faculty of Material 

Technologies and Textile Design of the Łódź University of Technology (2019-2020).

LNIANA FUZJA

13x52,5x39,5 cm, technika mieszana, tworzywo: tkanina lniana, sznurek 
lniany, nić lniana, papier, tektura; 2022

Urodziła się w 1998 roku w Łodzi. Ukończyła studia licencjackie na Politechnice Łódz-

kiej, kierunek: Wzornictwo, specjalność: Architektura Tekstyliów (2021). Obecnie kon-

tynuuje naukę w ramach studiów magisterskich na tym samym kierunku na uczelni 

macierzystej. Brała udział w wystawach: „Żakarty 7”, Galeria Biblio-Art., Łódź (2018); 

„Malarstwo – kompozycje i wyobraźnia”, Galeria Akademickiego Ośrodka Inicjatyw 

Artystycznych, Łódź (2019); „W moim ogrodzie” – wystawa pokonkursowa laureatów, 

GOK w Brójcach (2020); „Kierunek Wzornictwo PŁ” – wystawa internetowa, Łódź (2021); 

„Płaszczyzna porozumienia”, Galeria Jutro, Łódź (2021). Realizowała się pełniąc funk-

cję jako prezesa Studenckiego Koła Naukowego Odzieżownictwa na Wydziale Tech-

nologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (2019-2020).

„Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”
Dan Brown

MAGDALENA ŚWIĄDER
POLSKA | POLAND
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SPLIT

31x34 cm, technique: gluing, acrylic, sewing; material: flax fibre (90%), 
others (10%); 2022

Tetiana Zavadka was born in Lviv in Ukraine. She graduated from the Ukrainian Acad-

emy of Printing in Lviv and first-cycle studies at Adam Mickiewicz University in Poznań 

at the Faculty of Art Education in Kalisz. Currently, she is continuing her education in 

Poland as part of her second-cycle studies.

“The fate of our Earth and people has been influenced by too hard 
experiences. You can find salvation in art... Live to create, create to live”

ROZŁAM

31x34 cm, technika: klejenie, akryl, szycie; tworzywo: włókno lniane (90%), 
inne tworzywa (10%); 2022

Urodziła się w Ukrainie, we Lwowie. Ukończyła Ukraińską Akademię Drukarstwa we 

Lwowie oraz studia I stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 

Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Obecnie kontynuuje naukę w Pol-

sce, w ramach studiów II stopnia.

„Na los naszej Ziemi i ludzi wpłynęły zbyt ciężkie doznania. W sztuce 
odnaleźć można ratunek… Żyć, aby tworzyć, tworzyć, aby żyć”

TETIANA ZAVADKA
UKRAINA | UKRAINE
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INDEKS UCZESTNIKÓW I PRAC – KONKURS GŁÓWNY

MARZENA FISZCZUK
POLSKA | POLAND
Od nasionka do krosna I – z Cyklu: Kruchość 
natury
50x57x11 cm,  technika własna, sploty rypsowe, 
kompozycja przestrzenna; tworzywo: len naturalny, 
rośliny lnu (osnowa – krosno tkackie), nici lniane 
barwione, płótno lniane, tektura, kordonek 
bawełniany (zielony); 2022
Kwiat jednej nocy
39x39x12cm,  technika własna, kompozycja 
przestrzenna, techniki tkane (rypsy wątkowe), 
montaż, szycie; tworzywo: len barwiony, płótno 
lniane szare, nici: lniane i bawełniane, koraliki szklane; 
2022

TOMASZ FRASOŃSKI
POLSKA | POLAND
Z Cyklu: Zgliszcza I, Zgliszcza II, Zgliszcza III
40x20x3cm, 50x40x3 cm, 50x55x3 cm; technika: 
dzianie, czerpanie, montaż, wiązanie; tworzywo: 
celuloza lniana, włókno lniane, przędza lniana, 
włókno kozo, monofilament PA; 2022

ALEKSANDRA GIROS
POLSKA | POLAND
Kosmiczne kwiaty – tryptyk
16x19x25 cm, 25x18x19,5 cm, 11x22x19 cm; 
technika: filcowanie na mokro, barwienie; tworzywo: 
len, filc; 2022

AGNIESZKA GODSZLING
POLSKA | POLAND
Rany cięte
30x30 cm, technika: gobelin, tworzywo: len 100%, 
2022

MÁRIA HROMADOVÁ
CZECHY | CZECH REPUBLIC
Portret matki
60x53 cm, technika: żakard, tworzywo: len (50%), 
bawełna (50%); 2022

RENATA JACKOWIAK
POLSKA | POLAND
Struktury graniczne
50x50x2 cm,  technika mieszana: formowanie, szycie, 
klejenie; tworzywo: len, polipropylen (usztywnienie); 
2022

MAŁGORZATA JAGIELSKA
POLSKA | POLAND
Droga do pracy I
32x32 cm, technika własna, tworzywo: płótno lniane 
(len surowy), płótno bawełniane, włóczki, nici, kalka 
techniczna; 2022
Droga do pracy II
32x32 cm, technika własna, tworzywo: płótno lniane 
(len surowy), płótno bawełniane, włóczki, nici, kalka 
techniczna; 2022

BOGUSŁAWA JAROSZEWICZ-FOGLER
POLSKA | POLAND
Łapacz snów 2/ 2022
ø 30 cm, technika własna, tworzywo: nici lniane, 
bawełna, jedwab; 2022

PATRYCJA JASTRZĘBSKA
POLSKA | POLAND
Koivukylä/ Björkby
43,5x50 cm, technika nicielnicowa, tworzywo: 
przędza lniana, przędza wełniana; 2019
Suomen Satu I-II
21x58 cm, technika własna, tworzywo: przędze: 
lniana, konopna; tkaniny: lniane, lniano-jedwabne, 
wełniane; papier; 2015

ALEXANDROWICZ JOANNA
POLSKA | POLAND
Завіса/ FIRANECZKA
57x54,5 cm, technika: dzianie (dzianina, druty 
dziewiarskie), tworzywo: nić lniane, 2022

BRONISLAVA BACILKOVÁ
CZECHY | THE CZECH REPUBILIC
Rozplątanie
45x60 cm, technika: koronka igłowa, haft; tworzywo: 
płótno lniane, nić lniana Hagal (czarny, biały), nić 
bawełniana; 2021

EWA BARTOSZ-MAZUŚ
POLSKA | POLAND
Ttrawa
50x60x4 cm, technika: splot płócienny, gobelin; 
tworzywo: len, spreparowane prawy łąkowe; 2022

AGNIESZKA BASAK-WYSOTA
POLSKA | POLAND
Z Cyklu: Głowy
40x18x18 cm,  technika własna, tworzywo: tkaniny 
lniane, granulat silikonowy (jako wypełnienie); 
2021/22

TERESA BERENDT-KLECHAMER
POLSKA | POLAND
Było, jest i będzie…? – tryptyk połączony 
sznurkiem
21x38 cm, 40x40 cm, 30x40 cm (całość: 91x40 cm), 
technika: tkanie, tworzywo: pakuły lniane, tkanina 
lniana, sznurek; 2021

ANNA BORŠOVSKÁ-NEMCOVÁ
SŁOWACJA | SLOVAKIA
W głębinie morza
50x50 cm, technika mieszana, tworzywo: len, 2022

ELŻBIETA BRZEZIŃSKA
POLSKA | POLAND
Czarodziejski kwiat paproci – zestaw
50x50x13 cm (30x20x13 cm, 26x26x13 cm, 18x18x11 
cm), technika: tkanina artystyczna 3D (wiązanie), 
tworzywo: nić lniana (100%), 2022

IWONA BUGAJSKA-BIGOS
POLSKA | POLAND
Wise People – z Cyklu: Words
50x50 cm, technika własna, tworzywo: len (90%), 
bawełna (10%); 2022

MARIA BUGAJSKA KONDRAD
POLSKA | POLAND
Którędykolwiek
40x40 cm, technika: aplikacja, haft maszynowy, haft 
ręczny, cerowanie, ołówek; tworzywo: len (70%), 
wełna, bawełna, drewno (blejtram); 2022
Odwrotność
40x40 cm, technika: haft maszynowy, haft ręczny, 
serigrafia na tkaninie, aplikacja, plątanina; tworzywo: 
len (70%), wełna, bawełna, metal (konstrukcja); 2022

TEODOZJA BUJNOWSKA-NIEDZIELSKA
POLSKA | POLAND
Mysia wieża
28x25 cm, technika: splot kobiercowy, tworzywo: 
100% len, 2020

PAULINA BUŹNIAK
POLSKA | POLAND
Czekając na siebie – dyptyk
2x ø27 cm,  technika: druk cyfrowy na tkaninie 
lnianej w oprawie z tamborka; tworzywo: tkanina 
lniana 100%, bambus; 2022
Merge down
ø27 cm, technika: druk cyfrowy na tkaninie lnianej 
w oprawie z tamborka; tworzywo: tkanina lniana 
100%, nić poliestrowa, silikon (wypełnienie), bambus; 
2022

MONIQUE CHMIELEWSKA-LEHMAN
POLSKA, USA | 
POLAND, THE UNITED STATES OF AMERICA
Pomarańczowy
40x40x60 cm, technika: haft, rzeźba lniana 3D, 
tworzywo: len wyszywany jedwabną nicią (90%), 
naturalny sinamay (10%); 2021

MARIA TERESA CHOJNACKA
POLSKA | POLAND
TKANINA DWUSTRONNA
Dłoń Jakuba Lutczyna, studenta – z cyklu: Ręce
38x38 cm, technika: własny relief splotowy, 
tworzywo: len,  tektura, 2019
autorski nr inwentarzowy: 2549/2019

MAGDALENA CHOMIAK
POLSKA | POLAND
Korzenie mojej matki – książka artystyczna
31x29 cm (książka zamknięta), 60x29 cm (książka 
otwarta),  technika własna (haft ręczny, aplikacje), 
tworzywo: tkanina lniana naturalna – 60% 
(farbowana fabrycznie i barwnikami roślinnymi), 
bawełna, wiskoza, zamsz ekologiczny, satyna; 2022

AGNIESZKA CHRZANOWSKA-MAŁYS
POLSKA | POLAND
Mój widok. Obserwacja
50x50 cm,  technika własna, tworzywo: pakuły 
lniane, nić lniana, tkanina „dresówka”; 2021
Gra
25x30 cm,  technika własna, tworzywo: nić lniana 
(różne kolory), wełna, szpulka drewniana; 2021

EWA CIENIAK
POLSKA | POLAND
Chrzciny – obrus
90x70 cm, technika: haft na obrusie lnianym, 
tworzywo: tkanina lniana, nici bawełniane; 2020

MAŁGORZATA DĄBSKA
POLSKA | POLAND
Przypowieści – tryptyk
3x(34x60) cm,  technika: przeplot, haft, aplikacja; 
tworzywo: len, bawełna; 2021/22
Ułożone sny – tryptyk
3x(20x25) cm, technika własna, tworzywo: len, 
drewno; 2019/20

EWA DĘBOWSKA
POLSKA | POLAND
Kwintet –  autorski obiekt artystyczny, łączący 
formę wizualną i dźwięk
50x60 cm – całość (5 elementów o nieregularnych 
kształtach), technika własna, tworzywo: tkanina 
lniana (100%), nasiona lnu (suche, prażone, mielone), 
żelatyna (klej, utwardzenie); 2022

EMILIA CECYLIA DOMAŃSKA
POLSKA | POLAND
Ciała
54x23x9 cm, technika: gobelin, tworzywo: len, 2022
Źrenica
25x13 cm, technika własna, tworzywo: len, stal 
polerowana; 2022

CAROL ECKERT
USA | THE UNITED STATES OF AMERICA
Czapla Alfreda
37x48x6 cm, technika: owijanie, tworzywo: płótno 
woskowane, len, bawełna, 2018
Martwa natura
30x60x8 cm, technika: owijanie, tworzywo: płótno 
woskowane, len, bawełna, 2018
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MARIA JEŁOWICKA
POLSKA | POLAND
W zielone gram
52x52 cm,  technika własna, tworzywo: płótno 
lniane, nić lniana, tektura; 2022

ANNA JESINOWICZ-NGUYEN
POLSKA | POLAND
PATCHWORK – L
49x43 cm, technika tkacka mieszana, tworzywo: len 
100 %, 2020

KAROLINA KAPUSTKA
POLSKA | POLAND
Cud Rz 8,31
60x45 cm, technika: gobelin, tworzywo: dratwa 
lniana, wełna, wełna recyklingowa, sizal, drewno; 
2022
Cud 2, J 1,3
TKANINA DWUSTRONNA
52x50 cm, technika: makrama, tworzywo: dratwa 
lniana, wełna, sznurek bawełniany, sznurek konopny, 
drewno; 2022

AGNIESZKA CECYLIA KAZAŁA
POLSKA | POLAND
Wyspy
30x30 cm (40x40 cm z oprawą), technika: batik, 
aplikacja; tworzywo: tkanina lniana (100%), nić 
lniana, wosk, kamień, farba; 2022
Równowaga
38x45 cm (48x54 cm z oprawą), technika: batik, 
aplikacja; tworzywo: tkanina lniana (100%), nić 
lniana, wosk, kamień, farba; 2022

ELŻBIETA KĘDZIA
POLSKA | POLAND
Hommage pour Władysław Strzemiński I
25,5x25,5 cm, technika tkacka, tworzywo: nić lniana, 
nić metalizowana bawełniana, 2022
Hommage pour Władysław Strzemiński II
25,5x25,5 cm, technika tkacka, tworzywo: nić lniana, 
2022

BOGUMIŁA KLAUDEL-REZLER
POLSKA | POLAND
Kompozycja I
34x34 cm, technika własna, tworzywo: len, jedwab, 
filc; 2022
Kompozycja II
30x30,5 cm, technika własna, tworzywo: len, jedwab, 
filc; 2022

SYLWIA KORPALSKA
POLSKA | POLAND
Simply red
57x54 cm,  technika własna, tworzywo: surowe 
włókno lniane (90%), nić lniana, tkanina bawełniana 
jako passe partout (10%), drewno (rama); 2022
Tajemniczy ogród
46x55 cm, technika własna, tworzywo: sznurek lniany 
(90%), drut miedziany (10%), pręt stalowy; 2022

JADZIA KORZENIOWSKA
POLSKA | POLAND
Wspomnienia z czasu sPokoju – foto album
36x21 cm (album otwarty), 21x21 cm (album 
zamknięty),  technika: haft, tworzywo: tkanina lniana, 
nici lniane; 2022

BOGUSŁAWA KOSZAŁKA
POLSKA | POLAND
Nieobecni
45x60x1,5 cm,  technika: formowanie, barwienie, 
szycie, klejenie; tworzywo: płótno lniane, nici lniane, 
tkanina syntetyczna (organza), pianka poliuretanowa 
(usztywnienie); 2022

HALYNA KUSKO
UKRAINA | UKRAINE
Zniszczona lalka
37x37x7 cm,  technika własna, tworzywo: tkanina 
lniana, włókno lniane, tkanina konopna, włókno 
konopne, tkanina bawełniana; 2022

KATERYNA KUSKO
UKRAINA | UKRAINE
Godność
60x55 cm,  technika: haft, tworzywo: tkanina lniana, 
kobiece włosy (należą do autorki), farby akrylowe; 
2022

BOŻENA KUZIO-BILSKA
POLSKA | POLAND
bez wyjścia…
40,5x53,5 cm,  technika: tkanie, tworzywo: nić lniana, 
płótno bawełniane, szyfon; 2022

ELŻBIETA KUŹNIAR
POLSKA | POLAND
Homo homini lupus. Dlaczego?
50x60 cm,  technika własna, tworzywo: len 100%, 
2022

EWA LABRZYCKA
POLSKA | POLAND
Okno
56x56 cm,  technika własna, tworzywo: len, bawełna, 
barwniki; 2022

ANNA LEWIŃSKA
POLSKA | POLAND
Zostaniesz cieniem
55x38 cm, technika własna, tworzywo: len, bawełna, 
akryl; 2021
Aniołek
30x40 cm, technika własna, tworzywo: len, bawełna, 
akryl; 2022

KATARZYNA LIS-LACHOWICZ
POLSKA | POLAND
Tajemnice starej akacji
43x45 cm,  technika: tkanie, przeplatanie, 
szydełkowanie, aplikacja, szycie; tworzywo: pakuły 
lniane, tkanina lniana (ścinki krajki fabrycznej), nić 
lniana, wełna owcza, sierść kocia, jedwab, koraliki; 
2022

MAGDALENA ŁATA
POLSKA | POLAND
Wojna i my, znowu…
50x30x0,5 cm, technika własna, tworzywo: tkanina 
lniana (sztywnik krawiecki), sznurek lniany, drewno 
bambusowe; 2022

TAMARA MAJ
POLSKA | POLAND
Nie czas żałować róż… białe
44x44 cm, technika: kolaż (cięcie, zwijanie, szycie, 
naszywanie), tworzywo: tkaniny lniane, tkaniny 
bawełniane z domieszką lnu, sklejka, drewniana 
rama; 2022
Nie czas żałować róż… czerwone
44x44 cm, technika: kolaż (cięcie, zwijanie, szycie, 
naszywanie), tworzywo: tkaniny lniane, tkaniny 
bawełniane z domieszką lnu, sklejka, drewniana 
rama; 2022

LINDSEY MARSHALL
ZJEDNOCZONE KRÓLEWSTO |  THE UNITED KINGDOM
Dobranoc światło II 
58x50 cm, technika: gobelin, tworzywo: len (50%); 
bawełna, wełna (40%); wiskoza (10%); 2020
Głos niezgody
25x25 cm,  technika: gobelin, tworzywo: len (50%); 
bawełna, wełna (50%); 2019

KATARZYNA MĄDRZYCKA-ADAMCZYK
POLSKA | POLAND
Rower Power
40x20x20 cm,  technika: dzianie (dzianina na 
szydełku); tworzywo: sznurek lniany, szyszki, wyrób 
dekoracyjny (metalowy rowerek kupiony na Rynku 
Bałuckim ok 2008); 2022

MACIEJ MESZNIK
POLSKA | POLAND
Oblężenie
51,5x35x26 cm,  technika: farbowanie, malowanie, 
ręczny sitodruk, formowanie, cięcie, klejenie, 
usztywnianie, wiązanie; tworzywo: len, sznurek 
lniany, bawełna (śladowa ilość), juta; 2022

ANNA MICHNIEWICZ 
POLSKA | POLAND
Wędrowanie – haft krzyżykowy I
60x50 cm, technika mieszana, tworzywo: tkanina 
lniana (100%), nić lniana, bawełna, flizelina, kokon 
jedwabnika, końskie włosie; 2022
Wędrowanie – haft krzyżykowy II
60x52 cm, technika mieszana, tworzywo: tkanina 
lniana (100%), nić lniana, bawełna, flizelina, kokon 
jedwabnika, końskie włosie; 2022

MAHOKO MOTODA
JAPONIA | JAPAN
Na niebiesko
43x34x7,5 cm, technika własna, tworzywo: len (90%), 
drewno (10%); 2021
Na zielono
43x34x7,5 cm, technika własna, tworzywo: len (90%), 
drewno (10%); 2021

JANUSZ MOTYLSKI
POLSKA | POLAND
Złoty podział
30x30 cm,  technika: oplot, tworzywo: przędza 
lniana, pleksi; 2022
Smuga X
30x30 cm,  technika: oplot, tworzywo: przędza 
lniana, pleksi; 2022

NATALIA MURDZA
POLSKA | POLAND
Ślad istnienia
44x60 cm,  technika: gobelin, druk sublimacyjny, 
haft; tworzywo: len (95% tkanej płaszczyzny), 
bawełna (5% haftu); 2022

PIOTR PANDYRA
POLSKA | POLAND
Temat: Len
60x60 cm,  technika: haft ręczny, haft maszynowy 
na tkaninie lnianej i papierze; tworzywo: brezent 
lniany, nić lniana, nić bawełniana, nić poliestrowa, 
papier; 2022

ALEKSANDRA PAROL
POLSKA | POLAND
GreatEscape 
21x25 cm, technika: splot płócienny, gobelin; 
tworzywo: len, przędza wełniana, przędza jedwabna; 
2022

BARBARA PIERZGALSKA
POLSKA | POLAND
Powroty I
25x25 cm, technika własna, tworzywo: len,  2021

EWA MARIA PORADOWSKA-WERSZLER
POLSKA | POLAND
POZA KONKURSEM
Z cyklu: Floris, „podążać za nitką” 
35x40 cm, 3D, technika: wyczeski lniane ręcznie 
formowane, 2022
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MAIJA PURGAILE
ŁOTWA | LATVIA
Wielkanoc
60x38x5 cm, technika: gobelin, materiał: len (50%), 
wełna, bawełna, drewno, syntetyki (1%); 2003
Matka Noc
55x47x7 cm, technika: gobelin, materiał: len (50%), 
wełna, bawełna, drewno, syntetyki (1%); 2003

LINA RINGELIENĖ
LITWA | LITHUANIA
AEQUINOCTIUM
50x26 cm,  technika mieszana, tworzywo: włókno 
lniane czesane, plewy lniane, tkanina lniana, kolce 
róż, Echinocystis lobata (roślina), gips, klej; 2022

EDYTA ROLA-MARCINOWSKA
POLSKA | POLAND
Światowid
48x40x48 cm,  technika własna, tworzywo: sznurek 
lniany, nić lniana, włókno naturalne, metal; 2022
Relief do Światowida
40x40x8 cm, technika własna, tworzywo: sznurek 
lniany, nić lniana, włókno naturalne; 2022

TERESA RUCIŃSKA
POLSKA | POLAND
Ulubieńcy
45x45x25 cm,  technika: szycie, montaż; tworzywo: 
płótno lniane, dratwa lniana, wełna, bawełna, trawa 
morska, drut metalowy, drewno, guziki; 2021

JOLANTA RUDZKA-HABISIAK
POLSKA | POLAND
POZA KONKURSEM
WPLOT 1 – z Cyklu: SIMPLONY
60x60 cm,  technika: akryl na płótnie, technika 
autorska; tworzywo: len, bawełna; 2022
WPLOT 2 – z Cyklu: SIMPLONY
60x60 cm,  technika: akryl na płótnie, technika 
autorska; tworzywo: len, bawełna; 2022

KATARZYNA RUMIŃSKA
POLSKA | POLAND
Into the Loom
40x40x2 cm,  technika własna, haft pętelkowy; 
tworzywo: kanwa lniana (len wrzosowy), tkanina 
do haftu aida ze złotą metalizowaną nitką, włóczka 
merino (biała), włókno biodegradowalne PLA; 2022
Up to You
28x36x2 cm,  technika własna, haft pętelkowy; 
tworzywo: dratwa lniana (biała), sznurek lniany 
(wędliniarski), czerwona nić lniana dratwa; 2022

PAULINA SADRAK
POLSKA | POLAND
Raz-dwa-trzy – tryptyk
3x(13,5x10,5) cm,  technika: haft, druk na tkaninie 
lnianej; tworzywo: tkanina lniana o splocie 
płóciennym, nić poliestrowa; 2022

ZOFIA SAFINOWSKA
POLSKA | POLAND
Light and Water – tryptyk
3x(60x60) cm,  technika: haft ręczny, barwienie 
ręczne techniką autorską; tworzywo: tkanina lniana 
– właściwa (85%), bambus, wiskoza, poliester, metal; 
2022

DOROTA SAK
POLSKA | POLAND
Hołd ukraińskim Penelopom
43x37x18 cm, technika: plecionka, tworzywo: len 
95%, metal, papier; 2022

JOLANTA WDOWCZYK
POLSKA | POLAND
TKANINA DWUSTRONNA
Kolorowe myśli zawsze wychodzą z pudełka
60x60x6 cm, technika własna, tworzywo: sznurek 
lniany, sznurek konopny, sznurek jutowy, włóczka 
akrylowa, włóczka mohair; 2022

ROBERT WIECZOREK
POLSKA | POLAND
Spiritus autem vivificat
60x60 cm, technika mieszana, tworzywo: nici lniane, 
drewno, metal; 2020

ANNA WIĘCKOWSKA-KOWALSKA
POLSKA | POLAND
Podmuch – z Cyklu: Rysunki z pejzażu
43,5x36,5 cm, technika: haft autorski, tworzywo: len, 
nici: lniane, bawełniane, poliestrowe; 2021/2022

HANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA 
POLSKA | POLAND
POZA KONKURSEM
Struktura uporządkowana – Kontynuacja
70x70x5 cm; technika własna: moduły z różnej 
grubości, wzorzystości, jakości, tkanin; nici 
maszynowe, lniane, wełniane; splot płótna i własne 
łączenie na osnowie, montaż; 2022

URSZULA WOLSKA
POLSKA | POLAND
Tryptyk z batikami
3x(25x25) cm,  technika: kolaż, tworzywo: nić lniana, 
juta, bawełna; 2022

AGATA ZIELIŃSKA-GŁOWACKA
POLSKA | POLAND
Opadam
55x38x32 cm,  technika własna, tworzywo: przędza 
lniana barwiona, 2022

ALEKSANDRA ZUBA-BENN
POLSKA | POLAND
W niepamięci
34x26 cm,  technika: gobelin, haft; tworzywo: nić 
lniana, wełna, juta; 2022

HALYNA SLOBODIAN
UKRAINA | UKRAINE
Mariupol – miasto Maryi
30x25x30 cm,  technika własna, tworzywo: włókno 
lniane, szkło, metal; 2022

MAGDALENA SOŁTYSIK
POLSKA | POLAND
Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie 
wspaniale…
24x30 cm,  technika: gobelin, tworzywo: len 
(osnowa, zakończenie), wełna owcza, kordonek, drut 
aluminiowy; 2022

MAŁGORZATA AGATA SZCZUREK
POLSKA | POLAND
Nie mój
30x25x30 cm,  technika własna, tworzywo: pakuły 
lniane, len zwyczajny (suszony), plastik (klosze), drut 
metalowy; 2022

KATARZYNA SZYMAŃSKA
POLSKA | POLAND
Moje korzenie
60x60 cm,  technika dzianie (dzianina), tworzywo: 
włóczka lniana (100%), drewno (ramka), korzeń 
drzewa; 2022

ANNA ŚLIWIŃSKA
POLSKA | POLAND
HORYZONTY ZDARZEŃ – przestrzeń wariantów – 
książka artystyczna/ obiekt tkacki
16x37x3 cm (książka), 17x39x6,5cm (futerał);  
technika: książka artystyczna, futerał: papier 
czerpany (celuloza) na lnianym płótnie, relief/ 
rysunek z lnianych konopi, techniki tkackie 
(osnowa: bawełna, wątek: konopie lniane, papier 
preparowany, nici bawełniane – tekst);  tworzywo: 
len (80%), papier, papier preparowany, celuloza 
czysta (20%); 2022 

JAKUB ŚWIĘCICKI
POLSKA | POLAND
monostriped landscape_sea 
ø 38 cm, gł. 4 cm,  technika: faux chenille quilt, ebru; 
tworzywo: surówka lniana (75%), tkanina poliamid 
(25%); 2022

DOROTA TARANEK
POLSKA | POLAND
Grafy eksperymentalnej rzeczywistości – czarne
50x40 cm,  technika: żakard, tworzywo: len zgrzebny, 
poliester; 2021
Grafy eksperymentalnej rzeczywistości – szare
50x40 cm,  technika: żakard, tworzywo: len 
czesankowy, poliester; 2021

PÄIVI VAARULA
FINLANDIA | FINLAND
Radość
58x54 cm,  technika: tkanie ręczne, tworzywo: len, 
pakuły; 2022

IZABELA WALCZAK
POLSKA | POLAND
Deszcz – z Cyklu: Krople
28,5x28,5x1,7 cm,  technika: haft, barwienie ręczne; 
tworzywo: płótno lniane, przędza lniana, liście lnu 
nowozelandzkiego Atropurpurea, drewno (rama 
konstrukcyjna); 2022
Mgła – z Cyklu: Krople
28,5x28,5x1,7 cm,  technika: haft, barwienie ręczne; 
tworzywo: płótno lniane, przędza lniana, liście lnu 
nowozelandzkiego Atropurpurea, drewno (rama 
konstrukcyjna); 2022
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MATEUSZ KNAPIŃSKI
POLSKA | POLAND 
Lniane monety
50,2x50,6x3 cm, technika mieszana, tworzywo: 
płótno lniane, krajki lniane, sznurek lniany, skóra; 
2022

BEATA KOWALCZYK
POLSKA | POLAND 
Spływające emocje
60x20x17 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno 
lniane, nici lniane, utwardzacz do tkanin; 2022

NATASZA LEWANDOWSKA
POLSKA | POLAND 
Przędza z pamiętnika
6x60x25 cm, technika mieszana, tworzywo: przędza 
lniana, sznurek jutowy, sznurek sizalowy, nić 
bawełniana, drut wiązałkowy; 2022

PAULINA ŁUKASIK
POLSKA | POLAND 
Regeneracja
28x47(maksymalnie)x35 cm, technika mieszana, 
tworzywo: przędza lniana, siatka metalowa; 2022

JOANNA PODKOŃ
POLSKA | POLAND 
Lnianokosy 
40x60x8 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno 
lniane, nici lniane, suche trawy, klej do tkanin; 2022

ALEKSANDRA SZMYTKA
POLSKA | POLAND 
Nić przeznaczenia
20x55x35 cm, technika mieszana, tworzywo: płótno 
lniane, nici, kalka techniczna, tektura, flamastry; 2022

MAGDALENA ŚWIĄDER
POLSKA | POLAND
Lniana fuzja
13x52,5x39,5 cm, technika mieszana, tworzywo: 
tkanina lniana, sznurek lniany, nić lniana, papier, 
tektura; 2022

TETIANA ZAVADKA
UKRAINA | UKRAINE
Rozłam
31x34 cm, technika: klejenie, akryl, szycie; tworzywo: 
włókno lniane (90%), inne tworzywa (10%); 2022
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