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Od autorki
Oczywiste jest, że postrzegam świat
w sposób indywidualny, analityczny, jest
to jednakże percepcja o charakterze selektywnym, mentalnym i emocjonalnym.
Funkcjonuję w określonym kręgu kulturowym, który warunkuje taki sposób
postrzegania, ale moja wiedza pozwala
mi na poszukiwanie związków z innymi
obszarami. Zajmuję się tą problematyką
w stopniu, który pomoże mi zdefiniować własną postawę twórczą i zaspokoić
naturalną ciekawość w odniesieniu do
zmieniającej się rzeczywistości.
Prezentowana monografia jest trzecią
publikacją prac zrealizowanych w oparciu o autorską interpretację japońskiej
sztuki barwienia tkanin – shibori Arashi.
Opracowanie ma charakter badawczy,
nie precyzuje jednego wątku, wiąże ze
sobą kilka różnych zagadnień, przez co
ukazuje wielokierunkowość poruszanego
tematu. Poszczególne części odnoszą
się do shibori rozumianej w różnych jej
aspektach: inspiracji, koncepcji, techniki,
miejsca, tradycji i interpretacji. Podobnie
jak w poprzednich edycjach, pierwsze
rozdziały poświęcam próbie określenia,
czym jest shibori i jaka jest jej geneza.
W dalszej części przedstawiam autorskie
reliefy, obiekty i instalacje. Przywołane
dzieła rozwijały się stopniowo, kształtowały wolno, etapami. Następnie opisuję

różnicę w procesie tworzenia i zastosowania metody shibori w języku kreacji
artystycznej a instalacją będącą zarówno
„aktorem”, jak i tłem dla zdarzeń w przestrzeni. Nawiązanie do wcześniejszych
lat twórczości ma na celu uzasadnienie
tej obserwacji. Kolejny rozdział „Forma
Spaceru – między wizją a rzeczywistością” przybliża efekt dalszych poszukiwań
i konsekwentnego rozwoju koncepcji,
która polega na zmianie skali i proporcji
oraz „wyzwoleniu się” z dwuwymiarowości po to, aby kreować wielkoformatowe
kompozycje przestrzenne. Ostatnia część
publikacji dotyczy eksperymentów z dawnymi i nowymi technologiami. Obejmuje
przegląd wyników przeprowadzonych badań w kontekście najnowszych tendencji
i przemian zachodzących we wzornictwie
tkanin. Tym samym stanowi pretekst do
oceny możliwości ich zastosowania we
współczesnym designie i sztuce oraz refleksji nad własną twórczością, kondycją
współczesnego artysty i projektanta.

From the author
It is obvious that I perceive the world in
an individual and analytical way, however,
it is a selective, mental and emotional
perception. I operate in a particular
cultural area which conditions such a way
of perception, but my knowledge lets me
search for connections with other areas.
I deal with this issue to the extent which
lets me define my own creative attitude
and to satisfy natural curiosity with regard
to the changing reality.
The presented monograph is the third
publication of works realized on the
basis of the author’s interpretation of the
Japanese art of dyeing of textiles - shibori
Arashi. The study is of experimental
nature, however, it does not specify
one thread but connects a few different
issues and shows multi-directionality
of the studied subject. Particular parts
pertain to shibori understood in its
various aspects: inspiration, conception,
technique, tradition, and interpretation.
Similarly to the previous editions, in
the first chapters I try to define what
shibori is and to describe its origins.
Next, I present my reliefs, objects, and
installations. The mentioned works were
developed gradually, slowly, step by step.
Then, I describe the difference between
the creation process and usage of the
shibori method in the language of artistic

creation and the installation which is both
an ‘actor’ and the background for the
events in the space. The reference to the
previous years of the creation is intended
to justify this observation. The next
chapter ‘Form of Stroll – between vision
and reality’ describes the effect of further
search and consistent development of
the concept which consists in the change
of the scale and proportions, as well as
‘liberation’ from the two-dimensionality in
order to create large spatial compositions.
The last part of the publication pertains
to the experiments with old and new
technologies. It involves an overview of
the results of conducted studies in the
context of the newest tendencies and
changes in the fabric design. Thus, it is an
excuse to evaluate possibilities of its usage
in the modern design and art, as well as
a reflection on the modern artist’s and
designer’s own works and their condition.

1300 lat tradycji
1300 years of tradition

1300 lat tradycji
Omawiając japońską sztukę barwienia
tkanin, trudno sobie wyobrazić, jak długą ma historię i jak odległe w czasie są
jej początki. Zadziwiający jest fakt, że
farbiarstwo należy do najstarszych ze
znanych rzemiosł artystycznych, rozwinęło się w wielu kulturach i było praktykowane przed laty na obszarach Ameryki
Łacińskiej, Afryki, Indii, Chin i Azji. Do
Japonii dotarło 1300 lat temu z Chin.
Najwcześniejsze wzmianki na temat japońskiego shibori pochodzą z chińskich
„Kronik świata” (Wei ji) wspominających
o japońskiej królowej, która w 238 roku
podarowała cesarzowi z dynastii Wei
nakrapiane materiały – tkaniny zdobione
shibori. Najstarsze przykłady shibori zachowane do dziś znajdują się w skarbcu
Shosoin w świątyni Todaiji w Nara. Wśród
nich są prace wykonane przy użyciu różnych technik maskowania materiału, tj.
farbowanie po podwiązaniu, barwienie
przy użyciu drewnianych klocków. W „Kronikach japońskich” (Nihonshoki) z 702
roku jest mowa o dziewiętnastu kechi
(słowo to oznacza tkaniny farbowane
metodą miejscowego maskowania) złożonych przez cesarza Japonii w darze
ambasadorom. Z tej wzmianki wynika,
że we wspomnianym okresie poziom tej
techniki w Japonii był już wysoki. Tkaniny
zdobione shibori używane były nie tylko

w pałacu cesarskim jako podarunki, szyto
z nich także ubrania dla dzieci. Potwierdza to wiersz z Man’yoshu znajdujący się
w najstarszej antologii poezji japońskiej
(VIII wiek).
Musimy jednak wiedzieć, że shibori pierwotnie było metodą, którą posługiwali się biedni ludzie, żeby tworzyć sobie
namiastkę drogich tkanin. W feudalnej
Japonii wiele osób nie mogło pozwolić
sobie na kupno kosztownych materiałów,
tj. jedwabiu czy bawełny, więc do ich
produkcji używano konopi. Zazwyczaj
ubrania były wielokrotnie naprawiane
i farbowane, w ten sposób rozwinęła się
japońska tradycja barwienia. Nieprzypadkowo o tym wspominam, ja również
w swoich pracach wykorzystuję tkaniny
kilkakrotnie farbowane, przeszywane,
a nawet zniszczone.
Popularność shibori wzrosła w epoce
Heian (794–1185). W pochodzących z XI
wieku „Opowieściach o księciu Genji”
autorstwa Murasaki Shikibu, opisane są
stroje barwione shibori oraz wykonane
za pomocą tej techniki obrusy na ołtarze.
W tym okresie tkaniny farbowano i malowano ręcznie przy użyciu szablonów,
shibori lub yuzen.
W swojej książce „Kyo kanko” Mitsukuni
Yoshida pisał o cesarskich żołnierzach,
których ubrania ozdabiane były dużym
wzorem shibori, tzw. dai-kechi. Te odniesienia wskazują na to, że pod koniec
X wieku istniały różne typy strojów –
inne dla wojska i służby, inne dla dworu.
Pod koniec XII wieku shibori pojawia się

1300 years
of tradition
When we talk about Japanese art of
textile colouring, it is difficult to imagine
how long its history is and how distant
in time its beginnings are. The dyeing
industry, which is one of the oldest artistic
crafts, developed in many cultures and
was in use long ago in Latin America,
Africa, India, China and Asia. It came to
Japan from China 1300 years ago. The
Japanese shibori was mentioned first in
the Chinese World Chronicles (Wei ji),
which wrote about a Japanese queen,
who in 238 presented an emperor from
the dynasty Wei with speckled materials
– fabrics decorated in the technique
shibori. The oldest examples of shibori,
preserved until today, are kept in the
treasury Shosoin in the temple Todaiji
in Nara. Among them there are works
made in various techniques of material
masking i.e. colouring after tying up or
colouring by means of wooden blocks.
Japanese Chronicles (Nihonshoki) from
702 mention nineteen kechi (this term
means fabrics coloured in the method
of speckled masking), presented by the
Japanese emperor to ambassadors. It
can be, therefore, concluded that in the
mentioned period, the quality of this
technique in Japan has been already high.

Fabrics made in the shibori technique were
used not only in the imperial palace as
gifts but they also had a functional use for
children’s clothes. It is proved by a poem
from Man’yoshu in the oldest anthology
of Japanese poetry (8th century).
It has to be remembered that originally
shibori was a method used by poor
people in order to create a substitute of
rich textiles. In feudal Japan, only few
could afford expensive materials like silk
or cotton, which were substituted by
hemp. Usually clothing was repeatedly
mended and coloured, which significantly
contributed to the development of the
Japanese tradition of colouring. I mention
it intentionally as in my works I also use
materials repeatedly coloured, renewed
and even damaged.
The popularity of shibori increased in the
period Heian (794-1185). Tales about Prince
Genji from the 11 th century written by
Murasaki Shikibu describe attires coloured
in the shibori technique as well as clothes
for altars made in this technique. In this
period, textiles were manually coloured
and painted be means of stencils, shibori
or yuzen.
In the book „Kyo kanko’’ Mitsukuni Yoshida
wrote about imperial soldiers, who used
to wear clothes decorated with a shobori
design, so called dai-kechi. These
references imply that by the end of the
10th century, there were different attires for
the army, servants and court accordingly.
By the end of the 12th century, shibori first
appears on drawings, for example Myoho

po raz pierwszy na rycinach, np. Myoho
renge kyo w formie wachlarza ze świątyni Shitennoji. Jeden z detali wachlarza
przedstawia pokojówkę ubraną w fartuch
ozdobiony shibori kuma. Kobieta zajęta
jest wieszaniem tkaniny pokrytej wzorem
romboidalnym wykonanym również tą
techniką.1
Najważniejszym z ośrodków shibori w Japonii był Arimatsu w Nagoja; został założony na początku epoki Edo (1603–1867).
Wtedy pierwszy Shogun Tokugawa Ieyasu
nakazał feudalnym panom i pielgrzymom,
aby podróżowali do Edo (teraz Tokio),
gdzie założyli 53 stacje między Osaką
i Edo. Po drodze budowali wsie na tych
terenach, a miejscowe rodziny rozwijały
technikę i produkowały piękne wyroby zdobione tzw. shibori Arimatsu. Podróżnicy wzdłuż szlaku Tokaido kupowali
tkaniny i charakterystyczne ściereczki,
tzw. tenugui. Taki był skromny początek
słynnego rzemiosła, które do dziś kwitnie
w Arimatsu.
Na podstawie przytoczonych przykładów
można wysnuć wniosek, że farbiarze japońscy byli mistrzami nie tylko dużych
motywów, wykonywali także wysokiej
jakości wyrafinowane wzory o charakterze fakturalnym. Przez lata wykształciły się dwie drogi shibori: pierwsza jako
metoda ozdabiania jedwabiu użytego do
produkcji kimon, druga jako sztuka ludowa. Barwienie było procesem złożonym
i wymagało fachowości. W przeszłości
receptury farbiarskie przechodziły z pokolenia na pokolenie i stanowiły ściśle

strzeżone tajemnice. Kolorystyka tkanin zawsze była związana z warunkami
klimatycznymi Japonii. We wzornictwie
pojawiały się charakterystyczne elementy
roślinne i przygaszone barwy – występujące w krajobrazie.
Zarówno japońskie ubiory, jak i ich motywy ulegały bardzo powolnym zmianom,
raz wykształcone formy przetrwały i są
stosowane nawet dziś. Za sprawą shibori mamy okazję zapoznać się z japońską
sztuką, która jako zasadę swojego rozwoju przyjęła wiarę w doskonałość ładu
świata, chęć podporządkowania naturze,
kult przyrody oraz silne poczucie tradycji.
Na tej podstawie łatwiej nam zrozumieć,
jak w tym kręgu kulturowym pojmowano
relację między pięknem a użytecznością.

renge kyo, in the form of a fan from the
Shitennoji temple. One of the details of
the fan depicts a chambermaid wearing
an apron decorated with shibori kuma.
The woman is busy with hanging a textile
covered with a rhomboid design, also
made in this technique.1
The most important center of shibori
in Japan was Arimatsu in Nagoya. It
was established at the beginning of the
period Edo (1603-1867), when the first
Shogun Tokugawa Ieyasu ordered feudal
lords and pilgrims to travel to Edo (today
Tokio), where they established 53 stations
between Osaką and Edo. On the way,
they built villages in these areas, and
local families developed the technique
and manufactured beautifully decorated
products, so called shibori Arimatsu.
Travelers on route to Tokaido used to
buy materials and characteristic cloths,
so called tenugui. This was the modest
beginning of a famous craft, which
blossoms until today in Arimatsu.
Considering quoted examples, we can
formulate a conclusion that Japanese
dyers have been masters of not only
big motives, they also specialized in
making of high quality design of textural
character. Two ways of shibori shaped
through years: first one as a method of
decorating silk used for the production
of kimonos, the second one as a folk art.
Colouring was a complex process and
required professionalism. In the past,
the dyeing prescriptions were handed
down from generation to generation

and constituted strictly guarded secrets.
Colours of textiles were always connected
with climatic conditions of Japan, and
in the design appeared characteristic
vegetable elements and subdued colours
– observed in the landscape. Although
Japanese attires and their motives were
subjected to change, some of the forms
made it through and are used even today.
Thanks to shibori, we have an opportunity
to become familiar with Japanese art,
which for the principle of its development,
accepted the belief in the perfection of the
world order, the will to be subordinated to
the nature, cult of the nature and a strong
sense of tradition. With this knowledge,
it is easier for us to see how the relation
between beauty and usefulness is
conceived in this area of culture.

Czym jest shibori ?
What is shibori?

Czym jest
shibori?
Termin shibori nie ma swojego odpowiednika w języku polskim ani angielskim.
Mimo obszernej literatury przedmiotu,
zaskakuje brak jednoznacznej definicji
tego pojęcia. Okazuję się, że japońskie
słowo shibori pochodzi od czasownika
„shiboru”, co znaczy „ściskać, wykręcić
np. pranie”. Tie-dye jest popularną nazwą
dla shibori, która przyjęła się w cywilizacji
zachodniej. Jednak termin ten nie opisuje
w pełni wielkiej grupy technik dotyczących tego zakresu. Współczesna japońska
artystka Wada Yoshiko definiuje shibori
jako: „Pomysłową, japońską sztukę farbowania ochronnego” i taki jest tytuł jej
pierwszej książki, który w oryginale brzmi
„The Inventive Art of Japanese Shaped
Resist Dyeing”.
W swojej nowej książce „Memory On
Cloth – Shibori Now” Wada definiuje shibori jako proces pozostawiający trwały
zapis na tkaninie w postaci wzoru lub
trójwymiarowej faktury uzyskanej przez
farbowanie. Tkanina „zarejestrowuje”
kształt na skutek miejscowego izolowania włókna od barwnika przez szycie,
ściskanie itp. Shibori jest często używana
w połączeniu z indygo z powodu indywidualnych własności tej farby. Może
być łączona z innymi procesami obróbki

włókna, np. zatapianie tkaniny poliestrowej na gorąco w celu utworzenia trwałej
struktury (współczesne technologie).2
Wada wyodrębnia różne rodzaje shibori
m.in.: shibori Miura – gdy nitka jest ciasno zawinięta dookoła tkaniny; shibori
Itajime – gdy tkanina najpierw jest złożona, a kształty są ściśnięte przed farbowaniem, shibori Kumo, tzw. sieć pająka,
oraz shibori Arashi „burza” – która jest
moją ulubioną odmianą.3
Według Marty Michałowskiej, autorki
„Leksykonu włókiennictwa”, shibori (jap.)
to grupa kilku rodzajów barwnego zdobienia tkanin, technikami rezerwowania
wybarwień, do której w Japonii zalicza się
barwienie przez składanie, fastrygowanie
sznurowe i stożkowe. Istnieje możliwość
rezerwowania wybarwień z rezerważem
lub bez rezerważu. Warto wspomnieć,
że rezerważ (reservo – zachowuję) to
materiał izolujący, giętki lub sztywny,
nakładany w formie masy przed kąpielą
farbiarską na fragmenty tkaniny w celu
zabezpieczenia miejsc wzoru przed wnikaniem barwnika.
Rezerważ giętki, tj. nić, taśma, jest owijany i zawiązywany miejscowo na zrolowanej tkaninie lub stożkowo podniesionych jej partiach. Zupełnie odmiennie
zachowuje się rezerważ sztywny, np.
szablony z drewna czy metalu wycinane w formie wzoru, który może być naszywany lub przyczepiany specjalnymi
klamrami. Czasami funkcję rezerważu
pełni po prostu nitka, tzw. Tritik. Technika ta polega na przeszywaniu i ściąganiu

What is shibori?
The term shibori does not have its
equivalent in the Polish language or in
English. Despite of broad literature on the
subject surprises lack of unambiguous
definition of this concept. It appears that
the Japanese word shibori derives from the
verb “shiboru” – which means: to squeeze,
to wring (for example the linen). Tie-dye
is a popular name for shibori, which has
been accepted in the western civilization.
However, this term does not describe
fully the whole group of techniques which
apply to this scope. The contemporary
Japanese artist Wada Yoshiko defines
shibori as: the Inventive Art of Japanese
Shaped Resist Dyeing which at the same
time is the original title of her first book.
In her newest publication “Memory on
Cloth-Shibori Now,” Wada defines shibori
as a process which leaves a durable entry
on the cloth in the form of design or
a three-dimensional texture achieved by
colouring. The cloth in a way “registers”
the shape owing to a local isolation of
fiber from a dye by sewing, squeezing
etc. Shibori is often used combined with
indigo because of individual properties
of this dye. It can be combined with
other forms of processing the fiber, for
example, sinking of polyester material
in hot liquid in order to create durable
structure (contemporary technologies). 2

Wada distinguishes various kinds of:
shibori Miura – when the thread is tightly
wrapped around the material; shibori
Itajime – when the material is first folded
and shapes are pressed before colouring,
shibori Kumo so called spider’s net and
shibori Arashi ,”storm’’ – and this art is the
most interesting one for me.3
According to Marta Michałowska, author of
Leksykon włókiennictwa [Lexicon of Textile
Industry] shibori (Jap.) is a group of several
kinds of colourful decorations of textiles
with techniques of reserving of colouring,
to which belong in Japan colouring by
folding, rope and cone-shaped tacking.
There exists a possibility of reserving of
colouring with or without reservage. It is
worth mentioning that reservage (reservo
– I keep, I retain) – it is an isolating material,
flexible or stiff, put on in a form of a mass
before the colouring bath on fragments
of fabrics, in order to secure places of the
design from penetrating of the dye.
The flexible reservage i.e. thread, tape is
wrapped and tied locally on the rolled up
fabrics or its conic lifted parts. Differently
behaves the stiff reservage for example
wooden or metal stencils cut out in a form
of a design which can be sewn on or
attached with special buckle. Sometimes
a thread so called Tritik also can function
as reservage. This technique consists in
sewing through and tightening of material,
which causes its wrinkling. After taking it
out of its bath and removing threads, we
receive so called sequin designs. Another
method is so called mal. plangi (rainbow);

tkaniny, co powoduje jej zmarszczenie.
Po wyjęciu z barwienia i usunięciu nitek
uzyskujemy tzw. wzory cekinowe. Kolejną metodą jest tzw. mal. plangi – tęcza,
czyli obwiązywanie w stożki fragmentów
tkaniny, a następnie zanurzenie jej w kąpieli farbiarskiej. Pozbycie się rezerważu
uwidacznia wzór w pierwotnym kolorze
tkaniny. Na zabarwionych płaszczyznach
o charakterystycznych zamazanych konturach uformowanych są nieregularne
okręgi.4
Możemy więc zaobserwować wiele odmian japońskiej sztuki barwienia tkanin.
Osobiście prześledziłam kilka rodzajów
shibori, możliwie wiernie odtwarzałam
dawne techniki. Moje doświadczenia doprowadziły do tego, że najczęściej odwołuję się do shibori Arashi. Charakter
faktury, którą uzyskuję i linearny obraz
wydają mi się najbardziej przystające
do moich celów plastycznych. Osiągane
efekty dają możliwość specyficznego
organizowania obiektów i określają ich
nastrój. W zasadzie shibori Arashi staje
się dla mnie działaniem abstrakcyjnym,
graficznym pozbawionym zdobniczości,
w przeciwieństwie do innych technik z tej
grupy, które narzucają swój charakter
bliższy dekoracyjności.

it is tying of fragments of material in
cones and dipping it in the dyeing bath.
After reservage is removed, the design
in the original colour of the material is
revealed. On the coloured surfaces with
characteristic blurred contours, irregular
circles are formed.4
We may, therefore, see many variants
of Japanese art of colouring materials.
I followed a few kinds of shibori, trying to
accurately reconstruct old procedures.
In the consequence of my experiments,
I refer to do shibori Arashi. The character
of texture which I received and the linear
picture seem to best fit in my artistic
objectives. The effects which I achieve give
a possibility to specifically organize objects
and specify their mood. In principle, shibori
Arashi becomes an abstract activity for me,
graphic, devoid of ornaments, contrary to
other techniques from this group, which
impost their character which is closer to
decorativeness.

Shibori – odkrywane na nowo
Shibori – discovered anew

Shibori
– odkrywane
na nowo
Shibori opisywana jest przez pisarzy, odzwierciedlona na obrazach, wspominana
w poezji i piosenkach jako zanikająca
tradycja, lecz niewątpliwie przetrwała
do dziś. Jest rzeczą wręcz zaskakującą,
jak wiele przykładów użycia tej techniki
można odkryć we współczesnej sztuce
i wzornictwie. Choćby wspaniałe suknie
„Delphos” z 1910 roku zaprojektowane
przez Mariano Fortuny czy stroje z 1995
roku wykonane przez projektanta Yohji
Yamamoto.
Należy wspomnieć w tym miejscu o artystach związanych z tkaniną, którzy wykorzystują shibori do swoich działań, m.in.
Yoshiko Iwamoto Wada, Marie Helene
Guelton, Ana Lisy Hedstorm, Eva Schjolberg i Michelle Griffiths.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na
dokonania Yoshiko Iwamoto Wady. Japońska artystka zajmuje się tą techniką
od ponad 30 lat, jest współzałożycielką
i prezydentem World Shibori Network.
W swoich książkach Yoshiko I. Wada pisze: „shibori jest dla mnie nie tylko metodą uzyskiwania wzorów na tkaninie
przez ściskanie i plisowanie, ale także
możliwością tworzenia trójwymiarowych

faktur”. Droga twórcza Yoshiko prowadzi
od tradycyjnego kimona, do rozwiązań
przestrzennych o znacznej skali.5
Interesujące eksperymenty z shibori prezentuje norweska artystka Eva Schjolberg.
Sfera jej obiektów wywodzi się bezpośrednio z inspiracji japońską sztuką i kulturą. Jest to świat przejrzysty, nasycony
powietrzem. Przyglądając się bliżej tym
pracom, dostrzegamy grę światła w ich
naturalnym ruchu. Autorka w sobie wiadomy sposób odkrywa tajemnice japońskiej kaligrafii, która staje się tematem
jej kompozycji.
Wśród artystów zajmujących się shibori
niewątpliwie znaczącą pozycję w tej dziedzinie ma Marie Helene Guelton (Francja).
Jej tkaniny charakteryzują się ograniczoną
gamą kolorystyczną uzyskaną w naturalnym procesie farbowania. Abstrakcyjne kompozycje, oparte na kontrastach,
z kaligraficznymi znakami powtarzanymi
rytmicznie, zainspirowane są esejem ,,In
Praise of Shadow” autorstwa japońskiego
pisarza Junichiro Tanizaki.
Ana Lisa Hedstorm (USA) przetwarza
także shibori w swoisty, niekonwencjonalny sposób. Ułatwia jej to niewątpliwie
perfekcyjna znajomość techniki shibori
Arashi, którą autorka łączy ze współczesnymi technologiami. Do swoich kreacji
wykorzystuje cyfrowy skaner i ploter.
W kompozycjach manipuluje skalą i kolorem. Stara się w nich pogodzić fascynacje
fakturą z ekspresją barwy. Niektórym ze
swoich prac Ana Lisa Hedstorm nadaje
swobodniejsze formy, są to zachodzące

Shibori
– discovered
anew
Shibori is described by writers, reflected
in paintings, mentioned in poetry and
songs as a fading out tradition, there is,
however, no doubt that it made it through
until today. It is surprising how many
examples of use of this technique can
be discerned in contemporary art and
design, for instance wonderful dresses
Delphos of 1910 designed by Mariano
Fortuny, or attires of 1995 made by the
designer Yohji Yamamoto.
In my deliberations, I cannot ignore artists
who are connected with textiles and who
use shibori for their activities and among
them: Yoshiko Iwamoto Wada, Marie
Helene Guelton, Ana Lisa Hedstorm, Eva
Schjolberg and Michelle Griffiths.
A particular attention should be paid to
achievements of Yoshiko Iwamoto Wada.
The Japanese artist, who co-operated for
establishment of World Shibori Network,
has been using this technique for thirty
years. In her books Yoshiko I. Wada writes:
for me, shibori is not only a method of
getting design on fabric by means of
pressing and pleating but a possibility of
creating three-dimensional textures.

The creative way of Yoshiko leads from
the traditional kimono, to space solutions
of considerable scale.5
Interesting experiments with shibori are
presented by the Norwegian artist Eva
Schjolberg. The sphere of her objects
originates directly from the inspiration
by Japanese art and culture. This is
a transparent world, satiated with air.
While having a closer look at these
works, we discern the play of light in their
natural movement. The author discovers
secrets of the Japanese calligraphy which
becomes a subject of her compositions.
Among artists who use the shibori
technique, doubtlessly a meaningful
position in this field occupies Marie
Helene Guelton (France). Her fabrics
are characterized by limited range of
colours, obtained in the natural process
of colouring. Abstract compositions which
are based on contrasts, with rhythmically
repeated calligraphic signs, inspired by
the essay Praise of Shadow written by
the Japanese author Junichiro Tanizaki.
Ana Lisa Hedstorm (USA) also processes
shibori in an unconventional way.
Doubtlessly, her perfect knowledge of
shibori - Arashi technique makes it easier
for her. She combines it with contemporary
techniques. She uses for her creations
a digital scanner and a plotter. In her
compositions she manipulates with
scale and colour. She tries to reconcile
fascinations with texture with expression
of colour. Ana Lisa Hedstorm gives some
of her works more free forms – for example

na siebie trójkąty składające się z kilku
warstw.
Inna angielska artystka Michelle Griffiths
inspiracje znajduje w otaczającym ją świecie przyrody, w koronach drzew, kwiatach
i nasionach. Shibori wykorzystuje w celu
stworzenia trójwymiarowych obiektów.
Wizytówką jej twórczości są instalacje
zbudowane z małych form strukturalnych
o charakterze organiczno-ornamentalnym, utrzymane w gamie bieli i kremów.
Grupa artystów zajmujących się shibori
jest bardzo liczna, nie sposób wymienić
wszystkich. Oglądając ich prace, odnoszę
wrażenie, że japońska sztuka shibori jest
wciąż atrakcyjna nie tylko dla mnie.

these are overlapping triangles in several
layers.
Artist Michelle Griffiths (UK) finds
inspiration in the surrounding word
of the nature, in the branches of the
trees, flowers and seeds. She uses
shibori for creating three-dimensional
objects. Characteristic for her creativity
are installations, constructed of small
structural forms of organic and ornamental
character, maintained in white and crème
colours.
The group of artists using shibori is very
numerous, therefore, it is difficult to
name all of them. While looking at their
works, I am under the impression that the
Japanese art of shibori is always attractive.
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Między tradycją a interpretacją
Between tradition and interpretation

Między tradycją
a interpretacją
Od kilku lat moja droga artystycznych
poszukiwań jest ściśle związana z zagadnieniem przestrzeni rozumianej w różnych
jej aspektach. Prace, które zamierzam
przybliżyć, rozwijały się stopniowo, powstawały wolno, etapami. Cykle funkcjonują pod wspólnym tytułem „Forma
Spaceru – między wizją a rzeczywistością”; różnią się między sobą, ale mają
podobne wątki. Jednym z nich jest zagadnienie mobilności, którą można dostrzec
na wielu poziomach realizacji.
Mobilność odnosi się do okoliczności
miejsca, zmienności konfiguracji oraz
dowolności przearanżowania ze względu
na różne konteksty i potrzeby. Istotna jest
również „płynność” samego doświadczenia przestrzennego, która oznacza
wyzwanie, rozwój i przekształcenie.
W trakcie „spaceru” organizowanego
przez geometryczny porządek zastygłych
w formach elementów, powstaje nowa
wartość i kontekst interpretacyjny. Wybrane prace z cyklu „Forma Spaceru”
zaprezentowałam na wystawach indywidualnych w różnych układach i miejscach,
m.in. „Internal Space” w Galerii BKF w Budapeszcie, „Zatrzymana chwila” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
„Tkaniny Ludwiki Żytkiewicz” w BWA

w Olkuszu, „Miękka przestrzeń” w BWA
„Jatki” w Nowym Targu oraz w przestrzeniach publicznych w Łodzi i Graz. Ekspozycjom towarzyszyły autorskie publikacje opisujące założenia, poszukiwania
i eksperymenty twórcze. Katalog „Miękka
przestrzeń – między tradycją a interpretacją” wydany w 2010 roku odzwierciedla
moje refleksje i dążenia do „uchwycenia
związków” pomiędzy formą, kolorem,
obiektem i przestrzenią. Barwa i kształt
stanowią jedność i jednocześnie „spierają się” o interpretacyjną niezależność.
Prace z tamtego okresu są inspirowane
kulturą i sztuką japońską. Bardzo ważne
w procesie tworzenia stało się dla mnie
odkrycie i zgłębianie arkanów warsztatu,
po nim przyszło świadome „obchodzenie się z treściami”. Publikacja „Forma
Spaceru” z 2014 roku jest rozwinięciem
interesującego mnie zagadnienia działań
w przestrzeni. Przybliża efekt poszukiwań
i konsekwentnego rozwoju koncepcji,
która polega na zmianie skali i proporcji
oraz „wyzwoleniu się” z dwuwymiarowości po to, aby kreować wielkoformatowe
kompozycje przestrzenne i instalacje.
Projekt „Forma Spaceru” jest kontynuacją tematów podjętych przed uzyskaniem przeze mnie stopnia doktora, poszerzonym o nowe konteksty. Autorska
koncepcja wynika w naturalny sposób
z tego, czym się zajmuję od kilkunastu lat.
Chciałabym zaznaczyć różnicę w procesie
tworzenia i zastosowania metody shibori
w języku kreacji artystycznej a instalacją

Between tradition
and interpretation
For the last few years my artistic
explorations have been closely linked
to the subject of space, understood as
a variety of aspects. The works that I am
going to discuss were developed slowly
and evolved gradually and in stages. The
series has one common title “Form of
Stroll”; the works differ significantly but,
at the same time, there are a range of
common themes. One of them is the
issue of mobility; it can be observed at
various levels of implementation. Mobility
refers to the circumstances of place,
volatility of configuration and freedom of
rearrangement in view of various contexts
and needs. The ‘liquidity’ of spatial
experience in itself is also significant as
it represents challenge, development
and openness to change. During the
‘walk’, ruled by the geometric order of
the elements frozen in their forms, a new
value and interpretative context emerges.
Selected works from the “Form of Stroll”
series have been presented at exhibitions
through a range of settings and locations
including “Internal Space” at BKF Gallery
in Budapest, “Stuck the Moment” in the
Central Museum of Textiles in Łódź,
‘’Textiles of Ludwika Żytkiewicz’’ at BWA
in Olkusz, “Soft Space” at BWA ‘’Jatki’’ in

Nowy Targ, and in public spaces in Łódź
and Graz. Expositions were accompanied
by publications by the author on work
foundations, explorations and creative
experiments. The “Soft Space; between
tradition and interpretation” catalogue,
released in 2010, reflects my thoughts
and pursuits to ‘capture the links’ between
the form, colour, object and space. The
colour and shape are unified as one but,
at the same time, they keep arguing
for their interpretive independence. My
works from that period were inspired by
Japanese culture and art. The discovery
and exploration of the mysteries of
my professional skills have become
very important to me in the process of
creation. Later came conscious ‘handling
of content’. “Form of Stroll”, published in
2014, constitutes further development of
the fascinating issue of spacial activities.
It brings me closer to the effects of my
explorations and consistently develops
the concept of modifying the scale and
proportion and ‘liberation’ from the twodimensionality in order to create large
spatial compositions and installations.
“Form of Stroll” is a continuation of the
subjects I explored before completing
my PhD studies, with a number of
additional new contexts. The author’s
concept naturally follows the areas of
my professional interest, which I have
researched over several years. I would
like to emphasise the difference in the
development and application of the

będącą zarówno „aktorem”, jak i tłem dla
zdarzeń w przestrzeni. Przywołanie wcześniejszych lat twórczości (2005–2009)
ma na celu uzasadnienie tej obserwacji.
Shibori poznałam, kiedy poszukiwałam
technik eksperymentalnych w ramach
zajęć dla studentów łódzkiej ASP. To był
impuls, który zapoczątkował pierwszą
fascynację tą techniką. Mimo że istotą
mojego doświadczenia nie była sama metoda, to jednak inspirowała mnie ona do
takiego operowania nią, by zyskać nowe
środki wyrazu. W tym okresie swoje założenia realizowałam, wykorzystując shibori
wielokierunkowo, jako reliefy, obiekty
i instalacje. W kontekście współczesnych
działań artystycznych dostrzegłam w niej
ogromne możliwości interpretacji.

Shibori method in artistic creation and
an installation which constitutes both
the main ‘actor’ and the background
for spatial events. Presenting the works
created in the earlier years (2005-2009) is
intended to justify this observation. I first
came across the Shibori method when
searching for experimental techniques
during classes at the Strzemiński Academy
of Fine Arts in Łódź. I quickly took to this
technique, despite the fact that essence
of my experience was not the method in
itself. Shibori, however, inspired me and
allowed me to use it in a way that resulted
through new means of expression. During
this period, I carried out my work by using
Shibori in a variety of ways, as reliefs,
objects and installations. This method
seemed to have great possibilities
of interpretation in the context of
contemporary artistic activities.
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Reliefy
/ 2005 – 2018 /

Pierwsze prace z zakresu tkaniny artystycznej były oparte na klasycznym pojmowaniu tej dyscypliny. Jednak nie zaspokajało to moich potrzeb, pragnęłam
odkryć inne rozwiązania, które pozwoliłyby mi na szersze spektrum działań. Od
początku interesowało mnie budowanie
elementów przestrzennych. Wczesne
kroki to były działania intuicyjne, poznawanie nowych rozwiązań metodą prób
i błędów. Tworząc swoje prace, używałam
głównie shibori Arashi. Moje doświadczenia z okresu studiów w Pracowni Druku Dekoracyjnego prof. Marii Zielińskiej
(1995–2001) miały duży wpływ na wybory
artystyczne i powodowały, że najczęściej
wykorzystywałam elementy graficzne,
które dawała ta technika. Układy linearne
różnicowałam pod względem kierunków
i kontrastów walorowych. Początkowo
mniej interesował mnie kolor, a tkaniny
były czarno-białe lub monochromatyczne. Pierwsze kreacje jakie powstały to
reliefo-rysunki. Te kompozycje porządkowałam poprzez kierunek, ruch i zmiany
walorowe. Przyczyny techniczne narzuciły
mi posługiwanie się modułem. W shibori trudno było zapanować nad dużymi partiami tkaniny, splisowany jedwab
wycinałam w kwadraty i naklejałam na

płaszczyznę, tworząc formę kolażu. Układ
z modułów podkreślałam mniej lub bardziej, czasem nawet świadomie zakłócałam, respektując zawsze piony i poziomy,
wyznaczające kompozycje i podział płaszczyzny. Podobieństwa i kontrasty stały
się jednym z elementów budowania przestrzenności. Moja uwaga koncentrowała
się przede wszystkim na miękkiej materii
tkaniny, którą podporządkowywałam całości pracy. Ingerowałam w nią nie tylko
poprzez fałdowanie, gniecenie czy dziurawienie, ale także przez zszywanie. Bywało, że faktury dopełniałam elementami
druku. W tych pracach światło potęguje
efekty wizualne, uaktywnia strukturę
i sprawia, że pozostają w ciągłej zmienności. Mogłam zmonumentalizować te
działania, wprowadzając faktury w dużej
skali. Zrezygnowałam z tego, sądząc, że
pozbawiłabym je swoistego charakteru
i proporcji. Mała skala faktury pozwoliła
mi na świadome zdyscyplinowanie formy
prac.6 Jedną z wcześniejszych kompozycji
przyjętych na międzynarodową edycję
konkursu tkaniny „Vision in Textiles from
tradition to textile art/design of tommorow” w Izmirze w Turcji był relief „Światło
i cień” z 2005 roku.

Reliefs
/ 2005 – 2018 /

The first works in textile art were based
on a traditional understanding of the
discipline. This approach, however, did
not satiate my artistic needs; I sought to
explore other solutions which would allow
me to broaden my range of activities.
From the very beginning I was interested
in creating spatial elements. My early
steps were intuitive; I explored new
solutions through trial and error. I created
my works using mainly Shibori Arashi. The
experience gained during my studies in
the professor Maria Zielinska’s Decorative
Print Studio (1995-2001) had a great
influence on my artistic choices and
resulted in my preference for the graphic
elements provided by this technique.
I differentiated linear systems in terms
of directions and contrasts of quality.
I was initially less interested in the colour
and the fabrics were mostly black and
white or monochrome. My first creations
could be referred to as reliefs-drawings.
These compositions were organised in
terms of the direction, movement and
quality change. Due to technical reasons
I had to use the module. In shibori it was
difficult to control large batches of cloth;
I cut pleated silk into squares and stuck
them on the surface to create a form of

a collage. Modular design was highlighted
to a various extent; sometimes I even
consciously disturbed it, always respecting
the divisions and levels defining the
composition and surface distribution.The
similarities and the contrasts became
one of the elements used to create the
spaciousness. My attention focused
primarily on the soft matter of my fabrics;
the whole work was subordinate to this
feature. I constantly interfered with it,
through folding, creasing, perforating and
stapling. It happened that the fabrics were
complemented by printed elements. In
these works the light becomes significant
as it enhances the visual effects, activates
the structure and supports their ever
changing nature. I could monumentalise
these activities by introducing the large
scale fabrics. Finally I decided against it as
I believed that this would deprive them of
their unique character and proportions.
The small scale of the fabric allowed me
to maintain discipline in the form of my
work.6 One of the earlier compositions,
accepted for the international edition of
the Vision in Textiles From Tradition as
Textile art / Design of tomorrow fabric
competition in Izmir, Turkey, was a 2005
relief titled “Light and Shadow” 2005.
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Obiekty
/ 2007 – 2009 /

W pewnym momencie zauważyłam, że
skręcony jedwab „żyje własnym życiem”
gdzieś pomiędzy tkaniną a miękką rzeźbą.
W niektórych moich kompozycjach starałam się tę cechę wykorzystać i chyba
z powodzeniem, gdyż powstały tekstylne obiekty. W tych pracach wydobyłam
właściwości farbowanego i plisowanego
materiału, jego tendencje do zwijania
się i rozwijania. Nie chciałam „zmuszać”
obiektów do funkcjonowania w nienaturalnych kształtach, wbrew ich charakterystycznemu ruchowi. Bliższe było mi
to, aby zatrzymać je w fazie naturalnych
zachowań. Moją główną intencją stało się
uchwycenie i zanotowanie tego jedynego momentu, który uznałam za najbardziej wyrazisty. Dynamika tych prac i ich
ruch stwarzają pewnego rodzaju „żywą”
strukturę, zmieniającą się w zależności
od oświetlenia czy miejsca oglądającego. Obiekty „prowokują”, aby zajrzeć do
środka, otwierają się i aktywizują otaczającą przestrzeń. Ukazują swoje wnętrza,
znajome bądź nie, bo bazują na różnych
skojarzeniach. Na charakter moich prac
wpływa to, że mają miękkie i obłe kształty w przeciwieństwie do rodzaju faktury, która występuje na krawędziach.
To specyficzne cięcie, proste i precy-

zyjne, stanowi pewnego rodzaju „pancerz” dla tego, co rysuje się we wnętrzu.
Obiekty buduję na zasadzie dysonansu
pomiędzy miękkością kształtów a ostrością brzegów. Sadzę, że to koresponduje
z dwoistością mojej psychiki – z jednej
strony zamykam się, a z drugiej wyrażam.
Nie jestem przekonana, na ile pragnę
dotrzeć do tej głębi. Prawdopodobnie
jestem umiejscowiona gdzieś pomiędzy.
Prace te zawdzięczają organiczny charakter użytej przeze mnie gamy kolorystycznej, zbliżonej do barw występujących
w naturze. Moje prace przestrzenne są
farbowane kolorami: czernią, ciemnym
kobaltem, różnymi odcieniami żółcieni,
czerwieni i brązów. Zazwyczaj są to kolory utrzymane w gamie naturalnej, nakładane wielokrotnie i warstwowo. Mają
one dla mnie zasadnicze znaczenie, gdyż
odwołują się do japońskiej tradycji i barw
występujących w krajobrazie Japonii. Odnoszą się także do pewnego sposobu
przeżywania i odczuwania świata, jego
przemijania i nietrwałości, „melancholii”
i „uroku chwili”. W tym okresie swoje prace prezentowałam na wystawach, m.in.
„DIVERS TISSES” – wystawa laureatów
stypendium pobytowego w ramach projektu „European Contemporary Tapestry
and Textile Art” w Paryżu oraz na wystawie indywidualnej „Europa im Dialog”
w Lauterach w Austrii.

Objects
/ 2007 – 2009 /

At some point I noticed that twisted silk
becomes an independent entity that can
exist somewhere between fabric and soft
sculpture. I then tried to use this feature in
my compositions; I believe I was successful
as this approach resulted in a number of
textile objects. In these works I presented
the properties of dyed and pleated fabric
as well as its natural tendency to roll and
stretch. I did not wish to “force” these
objects to function in unnatural shapes,
against their characteristic movement.
I rather attempted to ‘capture’ them in
a state of natural behaviour. My main
intention was to capture and describe the
one unique moment that I considered to
be the most expressive. The dynamics of
these works and their movement have
created a sort of a ‘living’ structure,
changing with the light or the position
of the viewer. These objects ‘provoke’ to
look inside and they open and activate
the surrounding space. They show their
interiors which sometimes seem familiar
and sometimes just the opposite, as they
are based on a variety of associations. The
nature of my work is influenced by their
soft and rounded shapes in contrast to
the textures that occur at the edges. This
specific, simple and precise cut constitutes

an ‘armour’ of what is happening inside.
The objects are built on a dissonance
between the softness of the shapes and
the sharpness of the edges. I believe that
this contrast represents the duality of
my psyche; on the one hand I am hidden
inside; on the other I express myself. I’m
not quite sure how much I would like to
explore this depth. My place is probably
somewhere in between. These works owe
their organic character to the range of
colours that I have decided to use here and
they are all similar to the colours which one
might find in nature. My spatial works are
dyed black, dark cobalt, various shades of
yellows, reds and browns. They are usually
kept in a range of natural colours, applied
repeatedly and in layers. The colours have
an essential meaning here as they links
my work to Japanese tradition and colours
found in the landscape of Japan. They
also refer to a certain way of living and
experiencing the world, its transience
and impermanence, ‘melancholy’ and
‘the charm of the moment’. During this
period I presented my work at numerous
exhibitions:‘’DIVERS TISSES’’- exhibition of
the resident artists in the frame of the
project ‘’European Contemporary Tapestry
and Textile Art’’ French Institute, Paris and
Individual exhibition ‘’Europa im Dialog’’
in Lauterach, Austria.
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Od 2009 roku zaczęłam tworzyć obiekty
z zastosowaniem materiałów używanych
z własną „przeszłością”, tj. fragmenty
jedwabnych ubrań z przeszyciami, chust
czy apaszek. Kieruję w ten sposób wyobraźnię na nowe sfery znaczeń. Dziś
w pracach rzeczy te utraciły już uzasadnienie funkcjonalne. Sądzę, że włączenie
ich do kompozycji pozwoli uchronić je
przed zapomnieniem. Jest to dla mnie jak
podróż przez rzeczywistość przedmiotów
porzuconych, ich kolorów, śladów, dotknięć i zapachów. Powołana do życia raz
jeszcze materia nie pozostaje całkowicie
posłuszna. Mając tę wiedzę, wykorzystuję
jej nieposłuszeństwo do własnych celów – stwarzam nową przestrzeń. W tym
miejscu po raz kolejny odnoszę się do
tradycji japońskiej, w dawnych czasach
shibori także było używane do wielokrotnego farbowania i przerabiania zniszczonej odzieży. Kierują mną jednak inne
powody. Jedwabne formy buduję przez
różne niuanse, zachowując zasadniczą
fakturę wzorów, wybieram poszczególne
elementy z wielowarstwowości. Obiekty
zewnętrzne „otwierają się”, ukazując wewnętrzną formę funkcjonowania przestrzennego. Dzięki temu tworzę własną
przestrzeń, którą mogę nazwać „miękką”.7
Miękkość nie ma tu waloru negatywnego, nie jest synonimem gładkości myśli,
braku trudności. Powoduje, że kontekst
przestrzenny i czasowy traci oficjalność,
przestaje być wyrazisty, staje się płynny.
W katalogu „Miękka przestrzeń – między
tradycja a interpretacją” prof. Krystyna

Jaguczańska-Śliwińska napisała: „Piękno
przestrzennej formy dostrzegamy z zewnątrz, ale mamy też szansę spojrzenia
do wnętrza.
Artystka z pietyzmem studiuje materię, aby ona podpowiedziała jej nieznane
rozwiązania, stara się ją okiełznać lub
sama się podporządkowuje. Doświadczanie i tradycja pozwalają na manipulacje
owocujące oryginalnością i odkryciem.
„...materia jednak ukształtowana jest
niepowtarzalnie pod wpływem duchowości artysty, która nadaje jej styl” (Luigi
Pareyson, Estetyka, 1954). Obiekty Ludwiki Żytkiewicz zwijają się i rozwijają,
zawierając potencję ruchu i jednocześnie
sprawiają wrażenie zatrzymanych w jakimś momencie. Jako tworzywo czasem
służą autorce fragmenty znoszonych części ubioru z plisami zapięć, śladami szycia. Są nośnikami pamięci, przypominają
o ulotności i przemijaniu”.8

In 2009 I started to create objects that
utilised the materials with their own
“past” such as pieces of silk clothing with
stitching, shawls and scarves. I pushed
my imagination to explore new realms
of meanings. As part of my works,
these materials have lost functional
justification;I believe that including them
in the compositions will save them from
oblivion. For me this approach felt like
a journey through the reality of abandoned
objects, their colours, traces, touches
and smells. A matter brought to life does
not remain fully obedient. Through an
understanding of this feature, I can utilise
this disobedience to create a new space.
At this point, I shall once again refer to
the Japanese tradition. Shibori, in the
old days, was also used to re-dye and
process damaged items of clothing. I was,
however, striving towards other goals.I
create silk forms by utilising a variety of
nuances, while maintaining the essential
texture of the patterns; I choose specific
elements from the multi-layered material.
External objects ‘open up’ and show their
internal form of spatial existence. All this
allows me to create my own space, which
can be called soft.7 Softness does is not
a negative quality. It is not synonymous
with a smooth thought process and lack
of difficulties. It causes the spatial and
temporal context to lose its formality, begin
to lose its meaning and becomes more
liquid. Professor Krystyna Jaguczańska
-Śliwińska, in the catalogue “Soft space
- between tradition and interpretation”

wrote:“Beauty of spatial perceived from
the outside. It also provides us with an
opportunity to look inside.
The artist meticulously studies the matter
so that it would share its new solutions,
she tries to tame it or else she surrenders
to it. Experience and tradition allows
for manipulations which bring fruits of
originality and discovery.“.. The matter,
however, is uniquely shaped under the
influence of the spirituality of the artist,
which gives it its style.”(Luigi Pareyson,
Aesthetics, 1954). The objects created by
Ludwika Żytkiewicz curl up and stretch,
have the potential for movement but at
the same time give the impression of
being captured at a specific moment of
time. Sometimes the artists uses worn
fragments of clothing with ruffles of
fasteners and sewing marks. They are
carriers of memories, remind us about the
elusiveness and transience”.8
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Instalacje
Installations

Instalacje
/ 2009 – 2014 /

Instalacje są efektem poszukiwania nowej formy przez umieszczenie obiektów
w innych relacjach, nadaniu im odmiennej roli i treści. Inspirowane są refleksjami na temat istoty procesu twórczego
i statusu współczesnego dzieła sztuki.
To prace o „budowaniu” sztuki, znajdowaniu własnego miejsca, rozpoznawaniu
ograniczeń i reguł, którymi rządzi się
współczesny świat. Jedna z nich „Gra”
to propozycja konceptualna, polegająca na zainicjowaniu sytuacji plastycznej
z otwartym zakończeniem. Pozostawiam
luźno rozrzucone elementy będące fragmentem niedokończonej kompozycji.
Ukazuję w ten sposób tylko pewien etap,
dając możliwość swobodnego kreowania.
Mam świadomość, że rysunek może być
elementem porządkującym, ale jest to
tylko jedna z wielu dróg. Każda decyzja
otwiera inny system rozwiązań i tworzy
kolejną plastyczną opowieść. Instalacja
„Gra” z 2009 roku rozpoczyna cykl mobilnych kompozycji, w których forma,
przestrzeń i ruch odgrywają pierwszoplanową rolę.

Istotnym elementem w budowaniu artystycznej świadomości był dla mnie wyjazd
na stypendium w Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Belgii w ramach projektu „European Contemporary Tapestry and
Textile Art” w 2009 roku i udział w wystawie laureatów stypendium „DIVERS
TISSES” w Instytucie Francuskim w Paryżu
w 2009 roku. Nowe doświadczenia ośmieliły mnie do sięgnięcie po współczesne
media– fotografię i wkroczenia w inne
niż tkanina obszary sztuki. Od tego czasu
częstym motywem pojawiającym się w instalacjach stał się obraz cyfrowy, który
wchodził w relacje z obiektami, tworząc
nowy kontekst i zjawisko wizualne.
W 2009 roku na Wydziale Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi obroniłam pracę doktorską „Zanikająca tradycja, współczesna interpretacja w oparciu
o japońską sztukę barwienia tkanin – shibori” pod opieką promotor prof. Krystyny
Jaguczańskiej-Śliwińskiej. W Galerii Blok
na wystawie będącej częścią doktoratu
zaprezentowałam zestaw prac, które ze
względu na formę i różnorodność wyrazu w zakresie kompozycji plastycznej
i przekazu dzieliły się na trzy cykle: reliefy, obiekty i instalacje. Jedną z nich był
obiekt „uwięziony w pudełku” „Zatrzymana chwila”. Poprzez otwieranie i zamykanie
pudełka pragnęłam „zatrzymać chwilę”
z właściwą dla niej ulotnością. W tej pracy
podstawowy temat stanowił czas – „zanurzony” w przeszłości, „penetrujący”
teraźniejszość i przyszłość. Po obronie
kontynuowałam i rozwinęłam ten temat.

Installations
/ 2009 – 2014 /

Installations are the result of the search
for a new form by creating different
relationships between the objects, giving
them a different role and content. They are
inspired by thoughts about the essence
of the creative process and the status of
contemporary work of art. They present
the process of “building” art, finding
a place of belonging, recognising the
limitations and the rules which govern
the modern world. One of them, titled
Game, is a conceptual proposal focussed
on initiating artistic situation with an
open ending. I provide loosely scattered
elements, which constitute separate
fragments of an unfinished composition.
This way I show only a certain stage
of creation, giving freedom for artistic
expression. I am aware that a drawing may
be an ordering element; it is, however,
only one of many possible ways. Every
decision opens a different system of
solutions and creates another artistic
story. The installation “Game” (2009)
is commenced with a series of mobile
compositions in which form, space and
movement play a key role.

An important element of building my
artistic awareness was the scholarship
at the Royal Academy of Fine Arts in
Belgium, realised within the framework
of the ‘’European Contemporary Tapestry
and Textile Art’’ project of 2009. The other
significant event was my participation in
the ‘’DIVERS TISSES’’ scholarship winners
exhibition at the French Institute in Paris in
2009. New experiences encouraged me to
reach for contemporary media, including
photography, as well as explore artistic
areas other than working with fabrics.
Since then a common theme emerging
in my installations has become a digital
image, which came to create relationships
with objects and create a new context
and visual phenomenon.
In 2009, I defended my PhD thesis at
the Faculty of Textile and Fashion of
the Strzemiński Academy of Fine Arts
in Łódź. My thesis was written under
the supervision of Professor Krystyna
Jaguczańska-Śliwinska and was titled
‘’Disappearing tradition. Contemporary
interpretation based on Shibori, a Japanese
art of fabric dyeing’’. An exhibition
organised at the Block Gallery was a part
of my doctorate presentation and included
a set of works which, due to their form
and diversity of expression of artistic
composition and the message were
divided into three series: reliefs, objects
and installations. One of them was the
object ‘trapped in a box’ titled “Stuck the
Moment”. By opening and closing the box
I wished to ‘freeze the moment’ with its
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W rezultacie powstała wielkoformatowa
instalacja pod tym samym tytułem „Zatrzymana chwila”. Doświadczenia związane z zastosowaniem drukowanego obrazu
pozwoliły mi na poszukiwanie kolejnych
znaczeń. W tym ujęciu posługiwałam
się dość ograniczonymi skojarzeniami.
Miękkie elementy w zderzeniu z nowym
otoczeniem, tj. papierowe pudło, lustro,
zdjęcie czy akwarium, stanowiły odmienny przekaz. W kilku kompozycjach wykorzystałam prosty, pierwotny element,
np. wodę, nawiązując tym samym po raz
kolejny do natury i tradycji japońskiej.
Tendencja ta ujawniła się w całej pełni
w cyklu obiektów „Pary” zróżnicowanych
pod względem kolorystycznym i fakturowym. W 2009 roku m.in. dwie prace
z tego cyklu, obronione na doktoracie
w łódzkiej uczelni, zostały nagrodzone
w ramach 2. edycji Konkursu Międzynarodowego Triennale Tkaniny na Słowacji.
Kolejne cykle zaprezentowałam na wystawach w Austrii i Polsce.
W 2010 roku w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
VII edycji programu „Młoda Polska 10”
roku przygotowałam autorski projekt
„Miękka przestrzeń” obejmujący ekspozycję, warsztaty i publikację. Na wystawie indywidualnej w Galerii „Jatki”
w Nowym Targu, zorganizowanej w ramach 13. Międzynarodowego Triennale
Tkaniny 2010, prezentowałam obiekty
ustawione na podestach, zestawionych
w grupy. Formy można było oglądać ze
wszystkich stron. Prace i ich zdjęcia two-

rzyły własny, dość swobodny porządek.
W tym przypadku istotne stały się dla
mnie podobieństwa i kontrasty, jakie zachodziły pomiędzy obiektami, a także
ich związek z przestrzenią. Widz został
nie tylko otoczony kształtem i mocnymi
kolorami, lecz również „zmuszony” do
wejścia w głąb formy. To doświadczenie,
związane z ekspozycją w galerii z mniejszą
powierzchnią wystawienniczą, skierowało
moją uwagę nie tylko na poszczególne
dzieła, ale także na zaaranżowaną przeze
mnie prezentację. Po raz pierwszy wykorzystałam zastany układ pomieszczeń na
rzecz swojej kompozycji. To, w jaki sposób postrzegałam moje działania, trafnie
określiła prof. Dorota Grynczel w tekście
do katalogu wystawy „Miękka przestrzeń”:
„Prace dążą do połączenia subiektywnego nastroju i obiektywnego wycinka
świata, w wersji Autorki zmierzającej do
odzwierciedlenia czegoś, co istnieje poza
fizycznością i obrazowością. Cechuje je
prostota środków technicznych i asymetryczna kompozycja. Jej poszczególne
elementy są równie ważne jak całość
i stanowią jedność kontrastowych i uzupełniających się fragmentów i jak mówi
buddyjska maksyma „ichi soku issai, issai
soku ichi”, czyli „jedność jest wszystkim,
a wszystko jednym”. Niezapełniona przestrzeń yoboku (dosłownie „nadmiar bieli”), którą w kulturze zachodniej ocenia
się jako pustkę, stanowi część kompozycji
i zajmuje wyjątkowo ważne miejsce. Niedopowiedzenie prowadzi do zapełnienia
wolnej przestrzeni wyobraźnią, co z kolei

characteristic elusiveness. In this work,
the main theme was time; time immersed
in the past, penetrating the present and
the future. After completing my PhD
studies I continued my artistic exploration
and developed this subject even further.
As a result I created a large-format
installation functioning under the same
name “Stuck the Moment”, 2011 Annexe.
My experiments using the printed image
allowed me to search for new meanings. In
this perspective, I only used fairly limited
associations. Soft elements including
paper box, mirror, photograph or aquarium
conveyed different messages when
placed in new surroundings. In several
compositions I used a simple, primitive
element of water, thus referring once
again to nature and Japanese tradition.
This trend was revealed in all its fullness in
the series of objects “Pair”, diverse in terms
of colour and structure. In 2009, three
works of this series, a part of my doctorate
work in Łódź were awarded in the 2nd
edition of the International Triennial of
Tapestry in Slovakia; subsequent series
were presented on exhibitions in Austria
and Poland.
In 2010, under the Scholarship of the
Minister of Culture and National Heritage,
7th edition of the “Young Poland 10”
programme, I prepared my author’s
project titled “Soft Space” comprising of
exposition, workshops and publication.
I presented the objects set on platforms
and arranged in groups at my exhibition at
the ‘’Jatki’’ Gallery in Nowy Targ, organised

within the 13th International Triennial of
Tapestry (2010). The forms were available
to be viewed from all sides. The works
and their images formed their own lax
order. In this case, the similarities and
contrasts which that place between the
objects and their relationship with space
became relevant to me. The recipient
was not only surrounded by shapes and
bright colours, but also ‘forced’ to enter
into the form. This experience, associated
with arranging the exhibition in the much
smaller gallery made me focus not only
on my individual works but also as the
presentation as a whole. The first time
I used the existing layout of the rooms
to complement my composition. The
way I saw my actions was described
well by professor Dorota Grynczel in the
publication accompanying the “Soft Space”
exhibition:“The works seek to combine
the subjective mood and the objective
fragment of the world, in the author’s
version aimed to reflect something existing
beyond physicality and imagery. They are
characterized by the austerity of technical
means and asymmetrical composition. The
individual elements of the composition are
just as important as a whole and constitute
a unity created from contrasting and
complementary elements. As Buddhist
maxim says “ichi soku issai, issai soku ichi”,
which means “one is all and all is one”.
Unoccupied yoboku space (literally “excess
of whiteness”), which in Western culture is
perceived as emptiness, constitutes a part
of the composition and holds an extremely
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buduje estetykę wieloznaczności pracy”.9
Kolejną fazą twórczości była instalacja
z koszul, którą w 2011 roku zainaugurowała wielkoformatowa praca „Wiosna Lato
2012/2013”. Kompozycja złożona z 30
„zdeformowanych”, jedwabnych bluzek
i ich zdjęć, nawiązujących do form rzeźbiarskich, została pokazana w 2011 roku
na wystawie indywidualnej „Zatrzymana
chwila” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Z czasem w instalacjach
pojawiają się przedmioty związane z realizacją prac: nożyczki, szpilki, pudełka.
Podobnie pamięci o procesie kreacji ma
służyć zachowanie jego śladów – szwów,
rozdarć czy niewykończonych brzegów.
Jak wcześniej wspominałam, świadomie
użyłam elementów już istniejących, takich jak: stare apaszki i jedwabne koszule.
Materiały te, silnie powiązane z ludzką
egzystencją, kryją w sobie wspomnienia
i różne opowieści. Celowo zniekształciłam je do rozmiarów, w których straciły
swoją funkcję, a także powierzchowny
i pospolity charakter. W niektórych realizacjach pozostały rozpoznawalne, przez
co włączyły się w sferę treści. Czasami
wykorzystywałam ich „zużycie” jako wartość i uwidoczniałam efekt przemijania.
Myślę, że proces kreacji to nie tylko tworzenie, a także przekształcanie. Przywołane prace eksponowałam zarówno jako
obiekty pojedyncze na 3. Biennale Sztuki
Użytkowej 2011 w Galerii SVU w Bratysławie, jak i instalację wielkoformatową
na wystawie „Zatrzymana chwila”.
W tej samej konwencji stworzyłam skom-

ponowany z zużytych apaszek obiekt
„Druga Strona 2”, który został wyróżniony
przez Międzynarodowe Jury na 13. Konkursie Miniatury „Revers – Avers” w 2011
roku w Słowacji. Nagroda zaowocowała
uczestnictwem w wystawie indywidualnej podczas 14. Konkursu Miniatury
w Galerii SVU (Slovenska Vytvarna Unia)
w Bratysławie. W 2012 roku na zaproszenie organizatora wydarzenia 3 laureatów
prezentowało swoje prace w Galerii SVU
w Bratysławie. Każdy artysta „zagospodarował” fragment przestrzeni wystawy,
a poszczególne realizacje połączone zostały w ekspozycję stanowiącą międzynarodowy, artystyczny dialog. W tym
samym roku kolejną formą mobilizacji
i docenienia mojej twórczości była Nagroda Polskiej Akademii Nauk i Konferencji
Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
za osiągnięcia w zakresie tkaniny artystycznej.

important role. A lack of definition results
in the space being filled with imagination,
which in turn creates the aesthetics of
ambiguity of the work”.9 The next phase
was the installation of silk shirts, with
a 2011 launching of a large-format work
titled “Spring Summer 2012/13”. It was
composed of 30 ‘deformed’ blouses and
their photos, referring to sculptural forms.
The composition was presented at the
“Stuck the Moment” exhibition organised
in 2011 in the Central Museum of Textiles
in Łódź. In time, some random objects
associated with the execution of work,
including scissors, pins and boxes began
to appear in my compositions. Similarly,
the memory of the process of creation is
to be maintained by preserving its tracks
like seams, tears or untrimmed edges.
As previously mentioned, I consciously
used elements that had existed before,
including old scarves and silk shirts.
These materials, strongly connected with
human existence, conceal a great deal
of memories and stories. I deliberately
changed them; in this new shape they
were freed from their function, as well
as their superficial and common nature.
They remained recognizable in a number
of projects, which made them enrich the
realm of content. Sometimes their fatigue
was utilised as a value, emphasizing the
effect of passing time. I think the creative
process includes not only the creation, but
also transformation. The works described
above were exhibited both as single
objects 3 Biennial of Applied Art, 2011,

SVU Gallery in Bratislava and large - format
installations “Stuck the Moment” exhibition
at the Central Museum of Textiles in Łódź,
2011.
I created another work in the same vein
in which I composed an object titled “The
Other Side 2”, which was made of worn
scarves. It was awarded by the International
Jury for the 13 Competition of Miniature
‘’Revers-Avers’’ in 2011 in Slovakia. The
award resulted in my exhibition during
14 Competition of Miniature organised
in the SVU Gallery in Bratislava. In 2012 3
winners were invited by the competition
organizer to present their work at the
SVU Gallery in Bratislava. Each artist
“managed” a fragment of the exhibition
space; individual projects were combined
to create the exhibition as a whole and
to represent an international artistic
dialogue. In the same year I enjoyed further
motivation and appreciation of my work
when I was the awarded by the Polish
Academy of Sciences and the Conference
of Rectors of the Łódź Universities for my
achievements in the field of textile art.

Z AT R Z Y M A N A C H W I L A 2
STUCK THE MOMENT 2

/

I
N
S
T
A
L
A
C
J
A
—
2
0
1
0
—
20
\
20
\
20
cm

I
N
S
T
A
L
L
A
T
I
O
N

Odnoszę wrażenie, że najbardziej kreatywny okres pod względem artystycznych poszukiwań obejmuje ostatnie
5 lat. W tym czasie podjęłam próbę polemiki z własnym „dorobkiem”. Dodatkowym wyzwaniem stało się rozpoznawanie ograniczeń i reguł, a co za tym idzie
porażek i sukcesów. Mam świadomość,
że każda ocena wpływa mobilizująco na
kształtowanie i rozwój mojej osobowości
artystycznej. Fakt, iż zostałam ujęta w publikacji „TEXTILES – The Art of Mankind”
autorstwa Mary Schoeser, wydanej przez
Thames & Hudson w Londynie w 2012
roku jest dla mnie bardzo ważnym elementem w definiowaniu postawy twórczej.10
Od trzech lat równolegle kontynuuję
doświadczenia związane z drukiem klasycznym, które pozwoliły mi na zastosowanie tej techniki przy rozwinięciu
cyklu „Gra”. Moduł stał się podstawą
dla mobilnej sytuacji i zyskał inną rolę
w kontekście instalacji. Narodziła się we
mnie potrzeba, by tworzyć kompozycje
złożone z luźnych kwadratów działające
na zasadzie puzzli. Mam świadomość,
że idąc tym tropem, mogłam posunąć
się dalej i budować bryły w przestrzeni.
Jednak nie wybrałam tego kierunku. Sądziłam, że kreowanie otwartych kompozycji ze sprężystej materii, poddawanej
swobodnemu ruchowi, niosło w sobie
większy potencjał. W 2011 roku powstały
nowe układy zmiennych ciągów gier, zbudowanych z miniaturowych kwadratów
zróżnicowanych walorowo i fakturowo.

Pierwotny pomysł rozbudowałam, stosując drukowane elementy typograficzne.
Istotne stały się dla mnie relacje, jakie
zachodzą pomiędzy nimi, a także warstwa
formalna i znaczeniowa tych prac. To zabawa kolorowymi klockami, rozrzuconymi na podłodze oraz gra z przestrzenią,
światłem, formą i kolorem, do której zapraszam widza. Pierwszą miniaturę z tego
cyklu zaprezentowałam podczas konkursu współczesnej tkaniny unikatowej we
Włoszech w Como „Energheia – Minitextil
International Contemporary Textile Art”.
Kolejną odsłonę cyklu zrealizowałam na
4. Międzynarodowym Triennale Tkaniny
„Textil+” w Szombathely na Węgrzech.

It appears that the last five years has
been the most creative period in terms
of artistic exploration. During this time
I made an attempt to argue with my own
achievements. Recognising limitations
and regulations has become an additional
challenge, which has led to the recognition
of failures and successes. I am aware
that any assessment of my work has an
impact on the shaping and development
of my artistic personality. The fact that
I was included in the “TEXTILES-The Art
of Mankind” publication prepared by Mary
Schoeser and published by Thames &
Hudson in London in 2012, constituted
a defining element of my creative
attitude.10
For the last three years, I am also continuing
my adventure with classic print, which
has allowed me to use this technique
when developing the “Game” series. The
module has became the basis for the
mobile situation and has gained a different
role in the context of the installation. The
need to create complex compositions
with loose squares acting similarly to
puzzles emerged and I have become
aware that following this ‘trail’ could have
been progressed to create 3D solids in
space. However, I did not focus on this
aspect of my work. I believed that creating
open compositions made of supple
material subjected to free movement held
greater potential. In 2011, new systems of
variable series of games formed from tiny
squares of different quality and texture
were created. I expanded the original idea

by using printed typographic elements.
The relationship that occurs between
them became significant to me, as well
as creating a formal and semantic layer
to my work. This exploration was similar
to playing with colourful blocks, scattered
on the floor and playing with space, light,
form and colour, to which the recipient is
invited. The first miniature in this series
was presented during the competition for
the contemporary unique textile taking
place in Como, Italy. Another part of the
series was produced for the 4 International
Triennial of Tapestry titled “Textil +”
organised in Szombathely, Hungary.
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Galeria Sztuki “Jatki”
- BWA w Nowym Targu,
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Małopolskie Bureau
of Art Exhibitions- Gallery
“Jatki” in Nowy Targ,
Center of Culture “Sokół”
Nowy Sącz / Poland
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Forma Spaceru
Form of Stroll

„Forma Spaceru”
– między wizją
a rzeczywistością
/ 2011 – 2014 /

„Forma Spaceru” to przewrotny tytuł, którego użyłam do określenia moich działań
artystycznych w odniesieniu do zjawisk
sztuki współczesnej. Projekt obejmuje
trzy cykle: „Zatrzymana chwila”, „Spacer”
i „Wspomnienia”. Zastosowana wcześniej
technika shibori stała się podświadomym
bodźcem do znalezienia harmonii między materią jedwabiu a ideą artystyczną.
W efekcie powstały prace łączące tkaninę
i sposób jej użycia, wizję i rzeczywistość.
Ograniczyłam gamę kolorystyczną, tak
aby cała uwaga odbiorcy koncentrowała
się na istocie materii, jej przetworzeniu
i odbiorze instalacji. Poszczególne elementy mobilnych kompozycji układałam w większą całość w zależności od
kontekstu miejsca, czasu i przestrzeni.
Rozwinięciem interesującego mnie zagadnienia przestrzeni była przywołana
wcześniej instalacja „Zatrzymana chwila”
z 2011 roku. Po raz pierwszy operowałam
wielkoformatową fotografią jako środkiem artystycznego wyrazu na wystawie
indywidualnej w Centralnym Muzeum

Włókiennictwa w Łodzi (2011). W pracy o tym samym tytule posłużyłam się
medium, które jest najczęściej używane
do rejestrowania rzeczywistości. Moim
celem nie była dokumentacja, lecz próba
konfrontacji z własną twórczością. W instalacji, oprócz stosowanych wcześniej
środków: formy, koloru i przestrzeni, dodałam światło i czas. Określone zjawisko
zostało utrwalone w czterech pozornie
identycznych kompozycjach i „ulotnych”
obrazach. Światło stworzyło pierwszy
plan, specyficzny nastrój oraz wyznaczyło
intelektualne zadanie dla widza. Ważnym
elementem pracy był również kontekst
znaczeniowy. Zatrzymanie „śladów z przeszłości” pozwoliło mi zachować relację
z czasem, którą zazwyczaj chcemy ukryć.
Nie chodziło o to, by negować historię
na rzecz teraźniejszości, lecz by ją zintegrować w pełni w procesie tworzenia.
Charakter instalacji przybliżyła prof. Krystyna Czajkowska w tekście „Spacer przez
duże S”:„...Praca „Zatrzymana chwila” to
swoista filozofia i logika świata przepojona świadomością przemijania rzeczy
pięknych, miłości, młodości i szczęścia.
Tajemnica bytu, na który składają się również pozornie nieważne, ulotne i często
nieuchwytne momenty. To one decydują
o niezapomnianym klimacie dzieła. Syntetyczna, klarowna forma silnie prowokuje
do odnalezienia wartości składających
się na twórczy element życia. To zapis
zapamiętywania i refleksyjności nad sensem bytu i wymykającego czasu. Artystka odsłania na chwilę wewnętrzne życie

„Form of Stroll”
Between vision
and reality
/ 2011 – 2014 /

“Form of Stroll” is a perverse title, which
I used to define my artistic activities
in relation to the phenomena of
contemporary art. The project is divided
into three cycles: “Stuck the Moment”,
“Stroll” and “Memories”. The shibori
technique, which I used previously, has
become a subconscious impulse to find
harmony between the silk matter and the
artistic idea. As a result I created works
which combined fabric and the way it can
be used, a vision and reality. I limited my
colour range so that the entire attention
of the recipient focused on the essence of
matter, its processing and the reception of
the installation. The individual elements of
the mobile composition were arranged in
a larger whole, depending on the context
of place, time and space.
An extension of an interesting subject
of space was the described above the
“Stuck the Moment”, installation from
an exhibition at the Central Museum of
Textiles in Łódź (2011). It was the first
time I used large format photography

as a means of artistic expression. In my
work of the same title I used a medium
which is most commonly used to record
the surrounding reality. My goal was not
to create documentation, but to attempt
a confrontation with my own creative
work. I enriched this installation with new
elements, colour and space, added to
the existing form, colour and space. The
resulting phenomenon was recorded in
four apparently identical compositions
and ‘loose’ pictures. The light created the
foreground, creating a specific mood and
designating the intellectual task for the
recipient. A context of meaning had also
become an important element of my work.
Capturing “the traces of the past” allowed
me to maintain my relationship with time;
a relationship that some may wish to
keep hidden. It was not about denying
the past for the benefit of the present
but to integrate it fully in the process of
creation. The nature of the installation
was discussed by professor Krystyna
Czajkowska in the publication “Stroll
with the capital S”: The work “Stuck the
Moment” is a specific philosophy and logic
of the world imbued with the awareness
of transience of all things beautiful; love,
youth and happiness. It is the mystery
of existence which includes seemingly
unimportant moments, temporary and
often elusive. It is them who decide on
an unforgettable atmosphere of a piece
of work. Synthetic, clear form strongly
provokes you to find the values that
constitute the creative aspect of life. It is
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dzieła po to, aby wkrótce je zamknąć.
Zespalając fizyczne piękno z atmosferą
tajemnicy poszerza sferę naszej wrażliwości i wyobraźni.11
Pierwszą wersję instalacji „Spacer” zrealizowałam w relacji z przestrzenią Galerii
Sztuki Nowoczesnej BWA w Olkuszu,
w której była prezentowana na wystawie indywidualnej „Tkaniny Ludwiki Żytkiewicz” w 2011 roku. Format instalacji
wyznaczała zastane miejsce – galeria.
Konstrukcja pracy oparta została na prostocie i multiplikacji podstawowych form.
Ważnym elementem układu stała się
także jedwabna faktura poszczególnych
fragmentów dzieła. Dzięki zastosowaniu
kilkudziesięciu pionowych zwojów (o
dł. 145 cm) organizowanych w większą
całość, możliwe było uzyskanie dwóch
wariantów wieloczęściowych kompozycji.
Regularnej oraz nieregularnej, tworzących
odmienne konteksty formalno-znaczeniowe. Niewidzialna granica wyznaczająca
wnętrze instalacji została „rozmyta” na
dwa rodzaje sfer: zewnętrzną, która zaprasza odbiorcę do akcji, i wewnętrzną
budującą intymną atmosferę dzieła. Powstała w ten sposób kompozycja otwarta i zmienna. Przestrzeń galerii stała się
bardzo ważnym elementem do interakcji
z odbiorcą.
Z czasem zaczęłam wzbogacać zarówno ilość modułów, jak i układy kompozycyjne, które stały się bardziej rozbudowane i dynamiczne. Kolejne odsłony
instalacji „Spacer” zaprezentowałam na
wystawach indywidualnych w Central-

nym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
„Zatrzymana chwila” w 2011 roku oraz
„Internal Space” w Galerii BKF (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola)
w Budapeszcie w 2012 roku. Wystawa
„Internal Space” była wspólnym projektem
zrealizowanym z dr hab. Izabelą Wyrwą.
Z założenia powstały dwie indywidualne
ekspozycje, prezentowane w tym samym
czasie, miejscu i przestrzeni. Istotnym
elementem projektu stał się kontekst
różnych relacji i postaw artystycznych
w odniesieniu do tematu – przestrzeni.
Praca „Spacer” pokazana była również jako
główna część „Materii X” – wystawy prac
młodszych pracowników Katedry Tkaniny
i Katedry Druku na Tkaninie. W Galerii Kobro wykorzystałam charakter miejsca na
rzecz nowego układu. Istniały dwa obszary: parter z „kroczącymi” zwojami, gdzie
przygotowałam widza na to, co zobaczy
na górze, oraz piętro, na którym mógł
obserwować ułożone z kilkudziesięciu
elementów dzieło. Instalacja „Spacer” to
otwarta propozycja konceptualna wciąż
rozbudowywana o kolejne moduły. Każde
miejsce stanowi wyzwanie i odkrywa inny
system rozwiązań. Dodatkowym walorem
jest zmienności konfiguracji, elementów
i doznania wizualnego. Przestrzeń „od
nowa” staje się możliwa do doświadczania. W trakcie „spaceru” organizowanego
przez porządek modułów odbiorca „wtapia się” w ekspozycję, a jednocześnie
zostaje wprowadzony do „inscenizacji”
zmieniających się przeżyć zmysłowych.
Granice między złudzeniem i byciem sta-

a record of remembering and reflections on
the meaning of existence and elusive time.
The artist reveals her inner life for a short
moment in which the work exists, only to
close it up very soon. Weaving together
physical beauty and the atmosphere of
mystery the artist widens the sphere of
our sensitivity and imagination”. 11
The first version of the “Stroll” installation
was produced in relation to the space
of BWA Gallery of Modern Art in Olkusz,
where it was presented at the “Textiles
of Ludwika Żytkiewicz” exhibition in
2011. The format of the exhibition was
defined by the existing space within the
gallery. The construction of the work was
based on simplicity and multiplication of
basic forms. An important element of
the construction was the silky texture of
specific parts of the work. By using several
tens of vertical rolls, each about 145 cm
long, organized into a larger whole, it
became possible to obtain two variations
of multi-element composition, namely
regular and irregular. Each of them formed
different formal and meaning contexts.
The invisible limit defining the interior
of the installation was “blurred” into
two types of areas: external, inviting the
recipient to join in, and internal, creating
the intimate atmosphere of the work. As
a result, an open and variable composition
was created. The space of the gallery
became a very important element of
interaction with the recipient.
Over time I began to increase both the
number of modules and compositional

systems, which became more complex
and dynamic. Other elements of the
“Stroll” installation were presented during
exhibitions at the Central Museum of
Textiles in Łódź “Stuck the Moment”,
2011 and “Internal Space” in BKF Gallery
(Budapesti Kommunikációs és Üzleti
fõiskola) in Budapest in 2012. “Internal
Space” was a joint project conducted with
Associate Professor Izabela Wyrwa. As
a result, two exhibitions were created;
they were then presented at the same
time, place and space. An important
element of the project had become the
context of various artistic relationships and
attitudes in relation to the main subject of
space. “Stroll” was also presented as the
main part of “Matter X”, an exhibition of
works prepared by a young teacher of the
Department of Textile and the Department
of Printed Textile . I used the character of
Kobro Gallery to support a new system.
This system consisted two main areas,
the ground floor with “striding” scrolls
which prepared the recipient for what
they were to see on the top level where
the final work consisting of dozens of
elements could be observed.
“Stroll” is an open conceptual proposal, still
remaining under construction with new
modules added regularly. Every location
proves to be a challenge and leads to
the discovery of a different system of
solutions. An additional benefit is the
variability of the configuration of elements
as well as the visual experience. Space
may be experienced once again. During
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ją się płynne. Wizja artystyczna miesza
się z rzeczywistością. Miejsce łączy się
ze sztuką.
W cyklu „Wspomnienia” powstała przestrzenna instalacja zbudowana z kulistych form. Zestawienie kilkudziesięciu
mobilnych modułów dało wrażenie ruchu
i przemieszczania się układu. Fakturalne
elementy zachęcały do dotyku, porządkowałam je poprzez kierunek, walor i dynamikę. Odbiorca stał się nie tylko otoczony formami i ich reliefową strukturą,
w pewnym sensie został „zmuszony” do
swoistej bliskości fizycznej z nimi. Wielkoformatowa kompozycja „Wspomnienia”
znalazła się w gronie prac nominowanych
do Nagrody Centralnego Muzeum Włókiennictwa na 14. Międzynarodowym
Triennale Tkaniny Łódź 2013. Z tęsknoty
za linearyzmem, przestrzenią i ruchem
przygotowałam prace: „Gea” i „Textile
World”, których koncepcja opierała się
na podobnych założeniach. Obiekty były
eksponowane na wystawach: „GEA 2014
– Miniartextil” w Willi Olmo w Como we
Włoszech oraz 16. Konkursie Miniatury
„Textile over Gold” w Galerii SVU w Bratysławie w 2014 roku.
Ostatnim tematem, wokół którego kreowałam kompozycje, była przestrzeń
publiczna. Problem kontekstu miejsca
zainspirował mnie do zaaranżowania
prac „Spacer” i „Wspomnienia” w Art
Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi
w 2014 roku. Instalacje stanowiły próbę
odpowiedzi na wyzwania stawiane przed
zmysłem wzroku w przestrzeni miejskiej,

w której wachlarz doznań wzrokowych
jest zakłócany przez „kadry” ulicy. Prace
stały się pewnego rodzaju „filtrem” dla
obrazów fabryki, jak i źródłem niespotykanych i zaskakujących w tej przestrzeni
wizualnych wrażeń. Kolejna konfrontacja
instalacji z przestrzenią publiczną miała
miejsce dzięki zaproszeniu mnie przez
prof. Renate Maak na wystawę indywidualną w Sterienmarkhoff w Graz. Planowana edycja w 2013 roku nie odbyła
się. Została przeniesiona na następny rok
i włączona w uroczyste obchody 30-lecia
Sympozjum Tkaniny w Graz (ITS 2014).
W 2014 roku na wystawie jubileuszowej „Perspectives” w Hofgalerie kreacje
w dziedzinie sztuki włókna zaprezentowało 54 artystów. Projekt „Forma Spaceru”
został zaaranżowany równolegle w niesamowitej oprawie dawnego, miejskiego
basenu zrewitalizowanego na centrum
sztuk plastycznych Kunstbad. Format
instalacji określił wymiar basenu (18 m x
10 m). Cykl płynnie wpisywał się w miejsce, jednocześnie prowokował i zachęcał
widza do interakcji. Lokalizacja mocno
wpłynęła na kształt instalacji, ponieważ
to właśnie basen z pochyłą podłogą posłużył za konstrukcję przestrzennych modułów. W rezultacie powstał zadziwiający
efekt, elementy przełamały „surowość”
rzeczywistości i wprowadziły odbiorcę
do przewrotnej scenerii zmieniających
się doświadczeń wizualnych. Odnoszę
wrażenie, że prace nabrały innej energii,
powstał nowy porządek, a widz został
nieoczekiwanie „skąpany” w sztuce. Wizja

“Stroll”, ruled by the order of the modules,
the recipient becomes blended into the
exhibition and they are also introduced
to the “staging” of the changing sensory
experiences. The boundaries between
the illusion and being becomes liquid.
Artistic vision blends with reality. Location
becomes linked with art.
In the “Memories” series, a spatial
installation composed of spherical forms
was created. Placing a few dozen mobile
modules together gave the impression
of motion and the system movement.
Textural elements encouraged the touch;
I organised them through direction,
quality and dynamics. The recipient
became surrounded by forms and their
relief structure, moreover, they became
specifically “forced” to experience physical
intimacy with them. The large-format
composition “Memories” was nominated
for the Award of the Central Museum of
Textiles on the 14th International Triennial
of Tapestry, Łódź 2013. My longing for
linearism, space and movement resulted
in the “Gea” and “Textile World” works, the
concept of which was based on similar
provisions. The objects were presented
at “GEA 2014 - Miniartextil” at Villa Olmo
in Como, Italy and 16 Competition of
Miniatures “Textile Over Gold” at SVU
Gallery, Bratislava 2014.
The final theme around which I built my
compositions was the public space. The
issue of the context space inspired me to
arrange “Stroll’’ and “Memories” at the Art
Incubator in Fabryka Sztuki, Łódź, 2014.

The installations were to respond to the
challenges of the sense of sight in the urban
space where the range of visual experience
is disturbed by “the street view”. The works
became a kind of ‘filter’ for the images of
the factory as well as a source of visual
experiences that are unusual and surprising
in such space. Another confrontation
between an installation and the public
space took place thanks to Professor Renate
Maak’s invitation to organise an exhibition
in Sterienmarkhoff in Graz. The edition was
scheduled for 2013 but did not take place. It
was then re-scheduled to take place in the
following year; it would also become a part
of the celebrations of the 30th Anniversary
of Symposium of Textile in Graz (ITS 2014). In
2014, at the “Perspectives” jubilee exhibition
in Hofgalerie, 54 artists presented their
creations in the area of textile art. The “Form
of Stroll” project was arranged at the same
time in the incredible space of the former
public swimming pool, revitalized for the
centre of arts in Kunstbad. Installation format
was defined by the size of the swimming
pool (18 x 10 meters). The series seamlessly
blended in the place; at the same time it
provoked and encouraged the recipient to
interact. The location strongly influenced the
shape of the project; it was the swimming
pool with its sloping floor that was used for
the design of spatial modules. It all provided
an astonishing effect, the elements broke
the ‘austerity’ of reality and introduced the
recipient into the perverse scenery of the
ever changing visual experiences. I believe
that my works there gained new energy,
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i aranżacja układu elementów w przestrzeni publicznej zmieniła się w rzeczywistość i po raz kolejny „świeże spojrzenie” przyniosło ze sobą nieograniczone
możliwości twórcze.
Obecne działania artystyczne umiejscowiłabym w kierunku relacji sygnalizowanych poprzez cykle mobilnych elementów
umieszczanych w przestrzeni wystawowej
lub publicznej. Instalacje tworzą zbiór
wieloznacznych doznań wywodzących
się z nowych koncepcji, wizji i miejsc.
W celu podzielenia się doświadczeniem
poszukiwania „idealnej” formy wyrazu
zapraszam odbiorcę na spacer – między
wizją a rzeczywistością, między myśleniem i patrzeniem.

a new order was established and the
recipient was suddenly “bathed” in art. The
vision and arrangement of the elements
in the public space became the reality
and, once again, a ‘fresh look’ brought
endless creative possibilities.
My current artistic activities evolve in
the direction of relationships, indicated
through cycles of mobile elements placed
in the exhibition or public space. These
installations form a set of ambiguous
sensations deriving from new concepts,
visions and locations. In order to share the
experience of searching for the ‘perfect’
means of expression I invite the recipient
for a walk; a walk between the vision and
reality, and between thinking and seeing.
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Obszar moich poszukiwań artystycznych w pewnym stopniu pokrywa się
z dydaktyką, która podobnie jak sztuka
i design stanowi dla mnie wyzwanie,
rozwój i akceptację odmiennych poglądów i rozwiązań. Mam świadomość, że
kształtowanie własnej osobowości jest
zobowiązaniem wobec studentów. Pracę
jako nauczyciel akademicki w Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi kontynuuję od 2004
roku. Program pracowni, którą prowadzę,
zmierza w kierunku krystalizowania indywidualnych postaw twórczych, nieobojętnych na tradycje i otwartych na nowe
trendy w sztuce i designie. Fascynującym
wyzwaniem połączonym z propagowaniem sztuki tkaniny jest współorganizowanie uczelnianych wystaw, konkursów,
warsztatów i projektów badawczych.
Konfrontacja doświadczeń artystycznych i zawodowych wśród uczestników
i prowadzących zazwyczaj przeradza się
w jedyny w swoim rodzaju artystyczny
dialog.

Ostatni projekt o charakterze badawczym związany jest z eksperymentalnym
połączeniem dawnych i nowych metod
uzyskiwania wzorów na tkaninach naturalnych. Koncepcja polega na stworzeniu
dzieł będących retrospekcją autorskich
rozwiązań formalnych w obszarze działań
na jedwabiu wzbogaconych o nowe próby
twórcze. „Podążaj za linią” to cykl reliefów
malowanych, farbowanych i drukowanych
na tkaninie. Kompozycje prac powstały
w oparciu o wzory tworzone ręcznie i cyfrowo. Pierwszy etap powiązany jest z klasycznym procesem malowania na jedwabiu i przekłada się na warsztat zbliżony do
techniki akwarelowej. Płaszczyzny reliefów różnicuję za pomocą środków czysto
malarskich: plamy barwnej, laserunku,
duktu pędzla. Kompozycje działają silnymi
środkami wyrazu, formy są dynamiczne,
a kolory mocne. Przebieg artystycznych
poszukiwań ujawnia, jak istotny jest gest,
kreowanie ręką i pędzlem bezpośrednio
na jedwabiu. Ten szczególny akt wymaga
bezwzględnej decyzji, skupienia i dyscypliny, uwarunkowany jest przez proces
technologiczny, który uniemożliwia korektę namalowanego elementu. Ograniczenie formalnych zabiegów i poprawek
staje się miejscem dla przypadku i błędu.
Wydawałoby się, że z powodu specyfiki
warsztatu laserunkowe płaszczyzny barw
są niepowtarzalne, a jednak łączy je ta
sama, fascynująca zasada swobodnej,
nienarzuconej kreacji „świata z plam”.
Proces malowania na jedwabiu wiąże się
z zamierzonym odrzuceniem porządku

Collage
of tradition and
contemporaneity
/ 2017 – 2018 /

The area of my artistic search partially
covers the didactics which, similarly to
art and design, is to me a challenge,
development, and acceptance of different
views and solutions. I am aware that the
shaping of one’s own personality is an
obligation towards our students. I have
been working as the academic teacher
in the Academy of Fine Arts in Łódź
since 2004. The program of the studio
which I run aims at crystalizing individual
creative attitudes which are not indifferent
towards traditions and which are openminded towards new trends in art and
design. Co-organization of academy
exhibitions, contests, workshops, and
research projects is a fascinating challenge
combined with the propagation of art. The
confrontations of artistic and professional
experiences among participants and
instructors usually evolves into unique
artistic dialogue.

The latest research project is connected
with the experimental combination
of old and new methods of obtaining
patterns on natural fabrics. The concept
involves a creation of works which will be
a flashback to the original formal solution
in the area of work on the silk which is
enriched with new creative attempts.
‘Follow the line’ is a cycle of painted,
dyed and printed reliefs on a fabric. The
composition of works was created on the
basis of patterns created manually and
digitally. The first phase is connected to
the classic process of painting on silk and
it translates into the workshop similar to
the watercolour technique. Surfaces of
the relief are distinguished by the use of
pure painting means: a patch of colour,
glaze, the mark of a brush. Compositions
have strong means of expressions, the
forms are dynamic and the colours are
strong. The course of artistic search
reveals the importance of a gesture,
creating by hand and brush directly on
the silk. This particular act requires an
absolute resolution, focus, discipline and
it is conditioned by the technological
process which prevents the correction
of a painted element. The limitation of
formal procedures and corrections creates
a space for accidents and errors. It may
seem that due to the specificity of the
workshop, glaze surfaces of colours are
unique, but the same, fascinating rule
of free independent creation of “the
world from spots” connects all of them.
The process of painting on silk is related

i szczególnym upodobaniem spontanicznej pracy z kolorem, światłem i przenikaniem. Przypadek dochodzi do głosu
na niemal pustej „jedwabnej scenie”, to
jednak nie umniejsza wagi samej materii i kompozycji prac. Wręcz przeciwnie,
uświadamia za to, jaki potencjał tkwi
w tym doświadczeniu i wielka swoboda
kreowania obrazów na tkaninie.
Malowane płaszczyzny otrzymują nowy
wymiar poprzez dodanie kolejnych warstw
i powierzchni wzorów. Tworząc farbowany
rysunek na kolorowym podłożu, nakładam fakturę tak, aby motyw „zakłócił”
istniejący obraz. Intrygujące jest uchwycenie efektu, w którym rysunek łączy się
z plamą barwną, zmieniając całkowicie
charakter kompozycji. W tych zindywidualizowanych, wyjątkowych układach
złożone elementy balansują pomiędzy
linearyzmem a malarskością. Analizując
własne dokonania, ostatecznie rezygnuję
z ekspresyjnych, silnie działających fragmentów, a układy linearne grupuję pod
względem kierunków i kontrastów walorowych. Wybieram oszczędność środków
wyrazu i nie włączam powstałych prób
malarskich do rozwiązań kompozycyjnych
prac „Podążaj za linią”.

Na potrzeby własnej kreacji artystycznej
i badania równolegle kontynuuję doświadczenia związane z drukiem na tkaninie.
Cykl reliefów wzbogacam o techniki eksperymentalne polegające na użyciu transferu cyfrowego na jedwabiu. W obrębie
formy reliefu tworzę obraz, który pozostaje wyjątkowy, bo przede wszystkim
liczy się w nim pomysł na nadrukowanie
transferu sublimacyjnego na powierzchni jedwabiu. Pomimo różnic technologii i zmiany wiodącej zasady związanej
z przenoszeniem wzoru tylko na tkaniny
syntetyczne, uzyskuję wspólny mianownik – druk na reliefowej fakturze. W tym
nowym, złożonym utworze poszczególne
fragmenty tworzą spójną całość i nowoczesną koncepcję formalną, powstaje
nietypowy cykl reliefów „utwór graniczny”. Wybrane prace z przywołanej serii
zaprezentowałam na wystawie indywidualnej „Print Proposals” w Galerii Cozinha
w Porto w Portugalii w 2018 roku.
Odnoszę wrażenie, że nie jest możliwe,
aby zastąpić malowanie i farbowanie
jedwabiu metodą druku, różnica dotyczy
bardziej specyfiki technologii niż koncepcji. Ciekawa jest konfrontacja dwóch
światów: odręcznego – techniki podobnej do akwarelowej i nowych technologii
stosowanych bez wysiłku, przy użyciu
nowoczesnych sprzętów. Zagadnienia
malarstwa na jedwabiu i sztuka barwienia tkanin shibori Arashi stanowią nadal
główny punkt wyjścia dla moich ekspresji
twórczych. Jako następny element wyróżniający uznaję druk cyfrowy na jedwabnej

to the intended rejection of order and
particular predilection for spontaneous
work with colour, light, and permeation.
The accident comes into prominence in
an almost empty ‘silk scene’, however it
does not diminish the value of the matter
and composition of the works. On the
contrary, it reminds us of what potential is
contained in this experience and how vast
is the freedom in the creation of paintings
on the fabric.
By adding additional layers and surfaces
of patterns, the painted planes obtain
a new dimension. When creating a painted
drawing on a colourful surface, I apply
a texture so that the motif ‘interferes’
with the existing painting. It is intriguing
to capture the effect when the drawing
combines with the coloured spot which
completely changes the composition’s
character. In those individualized, unique
systems, complex elements balance
between linearity and pictorialness.
When analyzing my own achievements,
I definitively give up the expressive,
strong fragments, and I group linear
systems according to directions and
value contrasts. I choose to conserve
the means of expression and I do not
include the created painting attempts to
the composition solutions of the ‘Follow
the line’ works.

For the needs of own artistic creation and
research, at the same time I continue
experiences connected to printing on the
fabric. I enrich the cycle of reliefs with
experimental techniques which involve
a digital transfer on silk. In the area of
a form of relief I create a picture which is
unique because the idea of the printing
of a sublimation transfer on the surface
of silk comes first. Despite technological
differences and change of the predominant
rule connected to the transfer of a pattern
only on the synthetic fabrics, I obtain
a common denominator – the printing on
a relief texture. In this new, complex work,
particular fragments create a coherent
whole and a modern formal concept a non-typical ‘border composition’ cycle of
reliefs is created. I presented the selected
works from the referenced series on the
‘Print Proposals’ individual exhibition in
the Cozinha Gallery in Porto, Portugal in
2018.
I have an impression that it is not possible
to replace the painting and dyeing of silk
with the use of the printing method,
the difference concerns the specificity
of technology rather than the concept.
The confrontation of two worlds is
interesting: on one hand, the hand-made –
a technique similar to the watercolour one
and on the other hand, new technologies
applied without strain with the use of
modern devices. The issues of painting
on silk and the shibori Arashi art of dyeing
fabrics are the main starting point for
my creative expressions. As the next
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fakturze. Mając na uwadze dawne techniki
uzyskiwania wzorów na tkaninie, różne efekty i relacje, jakie pomiędzy nimi
zachodzą, nadal badam obszar szeroko
rozumianej tkaniny. Zastosowane metody realizacyjne stają się podświadomym
bodźcem do znalezienia harmonii między
materią jedwabiu a ideą. Ograniczenia
formalne związane z odwzorowaniem
dobrej jakości transferu na jedwabiu inspirują mnie do zgłębienia innych mediów
dekoracji tkanin.

distinctive element, I consider a digital
printing on a silky texture. Bearing in mind
old techniques of obtaining patterns on
the fabric, as well as the various effects
and relations which occur between them,
I still study the area of broadly understood
fabric. The applied realization methods
are a subconscious stimulus for finding
a harmony between the matter of silk and
an idea. Formal limitations connected to
the representation of good quality transfer
on silk inspire me to explore other fabric
decoration media.

PODĄŻAJ ZA LINIĄ_1
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Odniesienia do tradycji
Reference to tradition

Odniesienia
do tradycji
Tradycyjną technikę shibori charakteryzuje szlachetność i prostota efektu
osiąganego poprzez użycie naturalnych
barwników oraz wrażenie kontrolowanej
spontaniczności. To sprawia, że wydaje
się wciąż atrakcyjna, żywa i nowoczesna
w swoim wyrazie. Kiedyś shibori było
ściśle związane z duchowością Japończyków, a tkaniny zdobione tą metodą
znajdowały różne zastosowania. Z tak
przygotowanych materiałów jedwabnych
lub konopnych powstawały ubiory na
specjalne okazje, także chusty i noszone
przez damy taśmy pod pasami obi. Dziś
praktyczne możliwości użycia shibori widzimy w projektowaniu mody, co wydaje
się szczególnie efektowne, a zarazem
stanowi naturalną kontynuację tradycji
dekorowania tą techniką japońskiego
stroju. W autorskiej interpretacji pozbawiam shibori tych funkcji. Nie czuję
się zobligowana do odwoływania się
w formie do strony utylitarnej. Bardziej
niż użytkowość interesuje mnie pokazanie możliwości zastosowania shibori
w sztuce współczesnej. Kontynuując
te rozważania, zastanawiam się, na ile
warsztat ewoluował i na ile udało mi się
uaktywnić starą tradycję farbowania.
Zapoznając się z shibori, zdałam sobie

sprawę, że jeśli mam posunąć się dalej,
muszę poznać arkana tej techniki. Z czasem doskonaląc swój warsztat, zauważyłam, że ewoluował, przy czym elementy
zaczerpnięte z tradycji pozostały nadal
czytelne. Chcąc zrealizować swoje założenia, w pewnym momencie musiałam
jednak „przetransformować” pradawną
technikę i wprowadzić własne innowacje. Wykorzystałam metodę wiązania,
która stała się elementem formy obiektów, a faza przygotowawcza stanowiła
język kreacji. Moje odniesienia do tradycji
nie ograniczają się tylko do warsztatu.
Zastanawiam się także, na ile udało mi
się uchwycić dawny klimat w pracach.
W miarę poznawania shibori przekonałam
się, że japońska kultura nabiera dla mnie
nowego znaczenia, a to, co tkwi w jej
najgłębszych warstwach, mogę odnaleźć
właśnie w czasach zamierzchłych.
Japończycy w pełni odczuwali kruchość
życia i nieuchronność przemijania, podziwiali zmienność krajobrazu oraz piękno natury, która była zwiastunem nadchodzących pór roku. W prostocie, nie
w przepychu, odnajdywali prawdziwe
piękno, a w rzeczach małych widzieli
wielkość.12
Wieloletnie zainteresowania kulturą Japonii, fascynacja materią, której od lat
pozostaję wierna oraz obszar artystycznej kreacji, umiejscawiają mnie w sferze
sztuk wizualnych. Opanowanie warsztatu
shibori daje mi prawdziwą swobodę wyboru środków realizacyjnych i formalnych.
Z satysfakcją stwierdzam, że nie chodzi

Reference
to tradition
The traditional shibori technique is
characterized by nobility and simplicity
of effect achieved by the usage of natural
dyes and an impression of controlled
spontaneity. This makes it still seem
attractive, vivid and modern in its
expression. In the past, shibori was closely
related to the spirituality of the Japanese
people and fabrics decorated with this
method found various uses. Clothes for
special occasions, shawls and obi belts
worn by women were created from such
prepared silk or hemp materials. Today,
practical possibilities of shibori use can
be seen in the fashion design which is
especially impressive and also constitutes
a natural continuation of the tradition
of decorating the Japanese outfit with
this technique. In my own interpretation,
I deprive shibori of those functions. I do
not feel obligated to reference the form
in a utilitarian side. I am interested in the
possibilities of use of shibori in the modern
art rather than its practical usability. To
continue these considerations, I wonder
how much has the workshop evolved and
to what extent I was able to resurrect an
old tradition of dyeing. When familiarizing
myself with shibori, I realized that if I am
going to move forward I need to learn

the ropes of this technique. Perfecting
my workshop with time I noticed that it
evolved, while the elements derived from
traditions were still comprehensive. When
trying to complete my assumptions, in
one moment I needed to ‘transform’ the
ancient technique and introduce my own
innovations. I used a binding method
which became an element of the objects’
form and the preparation phase was
a language of creation. My references to
tradition do not limit themselves only to
the workshop. I also wonder to what extent
I was able to capture the old atmosphere
in my works. As I learned shibori, I realized
that the Japanese culture takes on a new
meaning for me, and that which is in its
deepest layers can be found in ancient
times.
The Japanese were fully aware of the
fragility of life and the inevitability of
passing away - they admired the changes
of the landscape and the beauty of nature
which was a harbinger of the coming
seasons. In simplicity, instead of glamor,
they found true beauty, and they saw
greatness in small things.12
Many years of interest in the culture of
Japan, a fascination with matter which
I have remained faithful to and an area
of artistic creation place me in the area
of visual arts. Mastering the shibori
workshop gives me a real freedom of
choice concerning the completion and
formal means. I can say with satisfaction
that my particular aim is not to save shibori
from oblivion. I have an impression that
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o to, aby przedmiot mojej szczególnej
uwagi shibori uchronić od zapomnienia.
Odnoszę wrażenie, że wrażliwość na piękno formy, wyczucie harmonii i dyscyplina
warsztatowa shibori włączone zostały
w nurt współczesnych trendów w designie tkanin. Shibori otrzymuje „nowy
wymiar” w postaci kolejnych propozycji
rozwiązań i interpretacji wzorów realizowanych przez artystów i projektantów
na całym świecie. Kierując spojrzenie
w stronę japońskiej kultury, zauważam
również, jak prężnie funkcjonuje kolebka
shibori – najstarszy ośrodek w Arimatsu.
W tym roku właśnie w Arimatsu w Dashi
Kaikan Arimatsu i Nayoga w Japonii odbyło się 11. Międzynarodowe Sympozjum
Shibori. Miałam przyjemność i zaszczyt
uczestniczyć w wystawie Shibori Mini organizowanej przez World Shibori Network
od 1992 roku. Mistrzowskie jury w składzie: Yoshiko Wada, Ana Lisa Hedstorm
i Lucy Arai wybrało w drodze konkursu
30 artystów, którzy zaprezentowali niezliczone możliwości transformacji shibori.
Obiekt z cyklu „Pair_4” zaistniał po raz
pierwszy w tym wyjątkowym, symbolicznym miejscu opartym na wielowiekowej
tradycji. Wystawa w Japonii stała się bardzo ważnym elementem, istotną częścią
mojej drogi artystycznych poszukiwań
oraz intrygującym dialogiem z tradycją.

the sensitivity to the beauty of the form,
the sense of harmony and workshop
discipline of shibori were incorporated into
modern trends of fabrics design. Shibori
obtains a ‘new dimension’ in the form of
subsequent propositions of solutions and
interpretations of patterns completed by
artists and designers around the world.
Looking at the Japanese culture, I can see
how the origin of shibori is thriving – the
oldest center in Arimatsu. This year, the
11th International Symposium of Shibori
took place in Arimatsu in Dashi Kaikan
Arimatsu and Nagoya in Japan. I had
the pleasure and honor to participate in
the Shibori Mini exhibition organized by
the World Shibori Network since 1992.
A master jury composed of: Yoshiko Wada,
Ana Lisa Hedstorm and Lucy Arai chose
in the course of a contest 30 artists who
presented their limitless possibilities of
shibori transformation. An object from
the ‘Pair4’ cycle appeared for the first time
in this unique, symbolic place based on
a centuries-old tradition. The exhibition
in Japan became an important element,
an essential part of my path of artistic
explorations and intriguing dialogue with
tradition.
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Podziw dla piękna nietrwałego, ulotnego
wynikającego ze zmian obserwowanych
w przyrodzie oraz buddyjskie poczucie
nietrwałości świata – kształtuje japoński
ideał piękna. Jest to piękno nietrwałe,
przemijające, nieuchwytne – odmienne
od transcendentycznego piękna Zachodu. Związane z odwzorowaniem w sztuce przyrody, filozofii zen, zawdzięczają
przedkładanie oszczędności środków wyrazu nad rozbudowaną formą i kolorem.
Prace Pani Ludwiki Żytkiewicz inspirowane estetyką japońską – shibori Arashi
(„cierpkość, gorycz”) odzwierciedlają tę
kulturę i filozofię pojmowania świata.
Tkaniny wykonane w technice shibori
powstają przez barwienie całych zwojów, na których powstałe plamy barwne przenikają w głąb tkaniny. Barwienie
podobnie jak składnik formy estetycznej

istnieje w czasie, przenikając od warstw
powierzchniowych ku środkowi. Zwartość
i jednolitość otrzymuje się przez powtarzanie rytmu i odpowiednie rozwiązanie
techniczne służące do stwarzania głębi.
Powstające płaszczyzny barwne tworzą
różne formy wynikające z tej techniki z jej
zamiłowania do prostoty i naturalnych
właściwości rzeczy – oddając ideał estetyczny sztuki japońskiej – nietrwałość.
Biorą swoje źródło z obserwacji natury,
budując harmonię całości na asymetrii,
wzorowaną na przyrodzie. Zapewniają
naturalną harmonię przez zestawienie
przeciwstawnych elementów formy i koloru odwołujących się do intuicyjnego
zdobywania wiedzy i postrzegania świata. W pracach tych jest łagodność, harmonia i wyciszenie. Shibori wymyka się
jednoznacznemu określeniu, wpływa na
formę, pozwalając na dostrzeżenie piękna
w tym, co z pozoru wydawać by się mogło
jego antytezą – nieregularność, patyna,
zniszczenie.
W przeciwieństwie do sztuki Zachodu
eksponowanej w całej okazałości, piękno
shibori skryte jest „głęboko w ciemnościach”. Jest to współodczuwanie kruchości życia, krótkotrwałego piękna oraz
umiejętność jego przekazania w sztuce.
Efekt shibori wymaga aktywnej percepcji
odbiorcy, oraz pozwala zrozumieć jego
niedoskonałość. Sklejania, marszczenia,
plisowania, stosowane do modelowania
form odpowiadają wielorakim rodzajom
kształtów istniejących w naturze, którymi
się otaczają, sugerując ich kształt ruch

The Way of Art
of Ludwika
Żytkiewicz
prof. Dorota Grynczel
text from the exhibition catalogue
“Soft space – between tradition
and interpretation”
Ludwika Żytkiewicz,
Łódź 2010

The Japanese ideal of beauty is shaped by
the admiration for transitory, ephemeral
beauty which results from changes
observed in the nature and Buddhist
feeling of transitory nature of the world.
It is a labile, passing, elusive beauty –
different than the transcendentic beauty
of the West. As it is connected with the
reproduction of nature in the art, zen
philosophy, it prefers the economy of
means of expression over extended
form and colour. Works of Ms Ludwika
Żytkiewicz inspired by Japanese aesthetics
– shibori Arashi (“tartness bitterness”)
reflect this culture and philosophy of
understanding of the world. Fabrics
created in the shibori technique are made
by colouration of whole rolls, on which the
newly created coloured spots penetrate
inside the cloth. Colouring similarly like

an element of an aesthetic form exists
in time, it penetrates from surface layers
towards the center. The density and
uniformity is obtained by repetition of
rhythm and appropriate technical solution
which creates a depth. Coloured surfaces
which are made, create various forms
which result from this technique, from its
passion for simplicity and natural features
of things – reflecting the aesthetic ideal
of the Japanese art – impermanence.
They draw from the observation of the
nature by constructing the harmony of the
whole on asymmetry, which is modeled
upon the nature. They ensure the natural
harmony by a composition of contrasting
elements of form and colour, which refer
to the intuitive acquiring of knowledge and
perception of the world. In this works there
is gentleness, harmony and softness.
Shibori escapes the explicit qualification, it
influences the form allowing for perception
of beauty in what could seem to be its
opposite – irregularity, patina, destruction.
Contrary to the art of the West exposed
in its full glory, the beauty of shibori is
hidden “deep in the darkness”. It is the
joint feeling of the fragility of life, of the
ephemeral beauty and the skill of its
transfer in the art. The effect of shibori
requires an active perception of the
spectator and allows for understanding
of its imperfection. Pasting together,
creasing, pleating used for fashioning of
forms correspond with various kinds of
shapes existing in the nature, with which
they surround themselves, suggesting

i głębię, „osiągnięte efekty dają możliwość specyficznego organizowania moich
obiektów i określają ich nastrój” – pisze
autorka.
W pracach Pani Ludwiki Żytkiewicz kolor
służy przybliżeniu człowieka do kontaktu
z przyrodą – morzem, ziemią, niebem,
wiatrem – przez co pozostaje w całkowitej
harmonii z naturą. Śmiałe, kontrastowe,
niebiesko-zielone kolory w pracy „Błękitna” oraz różnorodność motywów z nią
związanych są przeciwieństwem monochromatycznej wręcz ubogiej w środki
wyrazu pracy „Zatrzymana chwila”. Kontrast jest tu wynikiem różnych poglądów
na to, czym jest piękno koloru. Odcienie
bieli i czerni, głęboki brąz spatynowany
upływem czasu, szarość – ogród kamieni,
zieleń mchów. Prace dążą do połączenia
subiektywnego nastroju i obiektywnego
wycinka świata, w wersji Autorki zmierzającej do odzwierciedlenia czegoś, co
istnieje poza fizycznością i obrazowością.
Cechuje je prostota środków technicznych i asymetryczna kompozycja. Jej
poszczególne elementy są równie ważne
jak całość i stanowią jedność kontrastowych i uzupełniających się fragmentów i,
jak mówi buddyjska maksyma, „ichi soku
issai, issai soku ichi”, czyli „jedność jest
wszystkim, a wszystko jednym”. Niezapełniona przestrzeń yoboku (dosłownie
„nadmiar bieli”), którą w kulturze zachodniej ocenia się jako pustkę, stanowi
część kompozycji i zajmuje wyjątkowo
ważne miejsce. Niedopowiedzenie prowadzi do zapełnienia wolnej przestrzeni

wyobraźnią, co z kolei buduje estetykę
wieloznaczności pracy.
Shibori łączy potęgę spokoju, niedopowiedzenia i całkowitą integralność rzemiosła
i wzoru, stając się stanem całkowitego
wyciszenia. Przenika wszystkie dziedziny
japońskiego życia, stając się kształtem,
kolorem, dźwiękiem, angażując ludzkie
zmysły, stanowi klucz do zrozumienia
tego efektu estetycznego.
Pani Ludwika Żytkiewicz w swoich pracach
nie ogranicza się do „cytowania japońskich terminów”, lecz podaje ich własną
indywidualną interpretację, co stanowi
o ich wielkiej wartości.

their shape, movement and depth, “the
achieved results give an opportunity for
specific organization of my objects and
specify their frame of mind” – writes the
author.
In the works of Ms Ludwika Żytkiewicz,
the colour serves the purpose of bringing
closer contacts of human with the nature
– sea, earth, sky, wind – in this way it stays
in a full harmony with the nature. Bold,
contrasting, blue-green colours in the
work “Blue” (“Błękitna”) and diversity of
motives connected with it are an opposite
to the monochromatic even poor in
means of expression work entitled “Stuck
the Moment” (“Zatrzymana chwila”). The
contrast is here a result of various views
on what is the beauty of a colour. The
shades of white and black, deep brown
carrying the patina of age, gray – a garden
of stones, green of moss. The works strive
to connect a subjective mood and an
objective section of the world, in the
version of the author aiming at reflecting
something, which exists outside the
physical domain and the vividness. They
are characterized by simplicity of technical
means and asymmetric composition. Its
separate elements are as important as the
whole and constitute a unity of contrasting
and complementing fragments and
according to the Buddhist maxim “ichi
soku issai, issai soku ichi” which means
“the unity is everything and everything
is one.” The uncovered space yoboku
(literally “excess of white”) which in the
western culture is assessed as emptiness,

constitutes a part of a composition and
occupies an exceptionally important place.
An incomplete statement leads to filling
up of the free space with imagination
which in turn constructs the aesthetics
of ambiguity of the work.
Shibori combines the power of calmness,
incomplete statements and full integrity
of craft and design becoming a state
of complete calmness. It penetrates all
domains of Japanese life by becoming
shape, colour, sound, involving human
senses it constitutes a key to understanding
of an aesthetic effect. In her works, Ms
Ludwika Żytkiewicz does not restrict
herself to “quoting of Japanese terms”
but offers her individual interpretation
which speaks about their high value.
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Współczesny artysta otrzymał nieznaną
dotąd swobodę, ale także stanął przed
nieznanymi wyborami i trudnościami.
Szukając wciąż nowych znaczeń, nowego
sensu sztuki, toczy jednocześnie dialog
z tradycją. Aprobuje i neguje. Balansuje między kontynuacją, eksperymentem i całkowitym odrzuceniem uznanych wartości. Ale nawet bunt musi mieć
swój punkt odniesienia. Niespotykana
dotąd łatwość dostępu do informacji,
kontakt z innymi kulturami kuszą twórcę do sięgnięcia do zbioru nowych znaków, symboli i technik warsztatowych.
Indywidualność artysty i jego dyskusja
z tym postrzega jako wartościowe służy
kreowaniu nowej formy i treści stanowiącej właściwy naszemu czasowi język
komunikacji.
Ludwika Żytkiewicz tworzy swoje prace
w oparciu o japońską technikę barwienia tkanin – shibori. To szczególny kolaż
tradycji i współczesności, którego wynikiem jest oryginalna i osobista interpre-

tacja, nowoczesna koncepcja połączona
z doskonałością technicznej adaptacji
i admiracji najwyższych wartości sztuki
Kraju Kwitnącej Wiśni.
Naczelnym kryterium stosunku Japończyków do Piękna jest ich stosunek do
Natury uznający przyrodę za oddzielny
element. W odróżnieniu od antropocentrycznego myślenia w kulturze zachodniej,
człowiek w kulturze japońskiej jest jej
integralną częścią, ani lepszą, ani ważniejszą. Wiąże się z tym szczególne uwrażliwienie na pory roku, podziw dla piękna
ulotnego, nietrwałego mujo, zmiennego
i nieuchwytnego. Harmonia osiągana za
pomocą asymetrii ma także swoje źródła w obserwacji przyrody. Ze świadomym odrzuceniem symetrii i szczególnym
upodobaniem natury wiąże się trwała
cecha estetyki japońskiej, którą można nazwać fragmentarycznością, epizodycznością, krótkością formy. Nawet w złożonych
utworach poszczególne fragmenty mogą
tworzyć odrębne całości. Jako następny
element wyróżniający uznaje się niedopowiedzenie, wieloznaczność aimaina
Nihon, sugestię. Cenne jest uchwycenie
chwili, a niezapełniona przestrzeń yohaku
stanowi część kompozycji. Prostota i naturalność, oszczędność środków wyrazu,
ale także emocjonalność i waga uczucia
przepełniają japońską sztukę w szczególny sposób.
Odzwierciedlenie takiego pojmowania
rzeczywistości i kultury odnajdujemy
w trzech cyklach prac L. Żytkiewicz. Zafascynowana techniką barwienia tkanin
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A contemporary artist has been granted
freedom, unknown before, they also had
to face unknown choices and difficulties.
While constantly searching for new
meanings, new sense of art, they are also
in a state of dialog with tradition. They
approve and disapprove. They balance
between continuation, experiment
and complete rejection of recognized
values. But even a rebellion has to be
related to something. An easy access to
information, unparalleled before, contact
with other cultures create a temptation
for an author to reach for a collection of
new signs, symbols and craft techniques.
The individuality of an artist and their
discussion with what they perceive as
valuable serves a creation of new form and
content, which constitute the language
of communication which is appropriate
for our time.

Ludwika Żytkiewicz creates her works
on the basis of the Japanese technique
of fabrics colouring - Shibori. It is
a particular collage of tradition and the
present. Its effect is an original and
personal interpretation, a modern concept
combined with the perfection of technical
adaptation and admiration for the highest
values in the art of the Land of the Rising
Sun.
The principal criterion of the relation of
the Japanese people to beauty is their
relation to the nature. It acknowledges
the nature as a separate element. As
opposed to anthropocentric thinking
which is present in the western culture
a human being in the Japanese culture
constitutes its integral part, which is
neither better nor more important. It is
connected with particular sensitivity to
the seasons of the year, admiration for
the beauty, which is ephemeral, transitory
mujo, changeable, elusive. Harmony
achieved by means of asymmetry also
has its sources in the observation of
the nature. The conscious rejection of
symmetry and a particular liking of nature
is connected with a lasting characteristic
of Japanese aesthetics. It could be called
a fragmentary nature, episodic nature,
shortness of form. Even in complex works,
separate fragments can create distinct
entireties. As the next distinctive element
are considered an incomplete statement,
ambiguity aimaina Nihon and suggestion.
Seizing of a moment is valuable and an
uncovered space yohaku constitutes

shibori Arashi autorka tworzy jedwabne obiekty, reliefowe, przestrzenne lub
umieszczane we wzajemnych relacjach
w formie instalacji. W pełni akceptując
tradycyjną, naturalną technikę, adaptuje
ją do własnych, odmiennych od pierwotnej dekoracyjnej funkcji celów. Zaginane, pofałdowane powierzchnie pulsują
rytmicznie barwą i linearną fakturą, prowokują widza do wędrówki pomiędzy
malarskością a rysunkiem. Piękno przestrzennej formy dostrzegamy z zewnątrz,
ale mamy też szansę spojrzenia do wnętrza. Artystka z pietyzmem studiuje materię, aby ona podpowiedziała jej nieznane
rozwiązania, stara się ją okiełznać lub
sama się podporządkowuje. Doświadczanie i tradycja pozwalają na manipulacje
owocujące oryginalnością i odkryciem.
„...materia jednak ukształtowana jest
niepowtarzalnie pod wpływem duchowości artysty, która nadaje jej styl.” (Luigi
Pareyson, Estetyka, 1954). Obiekty Ludwiki Żytkiewicz zwijają się i rozwijają,
zawierając potencję ruchu i jednocześnie
sprawiają wrażenie zatrzymanych w jakimś momencie. Jako tworzywo czasem
służą autorce fragmenty znoszonych
części ubioru z plisami zapięć, śladami
szycia. Są nośnikami pamięci, przypominają o ulotności i przemijaniu.
Paradoksalnie, prace formalnie abstrakcyjne sugerują fantastyczny świat o organicznych skojarzeniach. W swoisty,
właściwy dla siebie sposób artystka połączyła ideę i technikę odległej kultury
z komunikatywną i nośną dla nas formą

wypowiedzi plastycznej prowokującej
do uruchomienia wyobraźni i refleksji,
a także ciekawości i otwartości na poszukiwanie w różnicach cennych elementów.

a part of a composition. Simplicity and
naturalness, economy of means of
expression but also emotionality and the
value of feeling overflow the Japanese art
in a very special way.
We find a reflection of such perception of
reality and culture in three cycles of works
of L. Żytkiewicz. The author, fascinated by
the technique of textile colouring Shibori
– Arashi, creates silk objects, reliefs,
spatial or placed in mutual relations in
a form of an installation. She completely
accepts the traditional, natural technique
and adapts it for her own purposes,
which have different functions than the
original decorative ones. Folded spaces
rhythmically pulsate with colour and linear
texture, provoke the spectator to walk
between painterliness and drawing. We
perceive the beauty of the special form but
we also have a chance to look inside. The
artist studies the matter with reverence so
that it whispers to her unknown solutions,
she tries to curb it or she submits to
it. Experiencing and tradition allow for
manipulations which result in authenticity
and discovery. Matter, however, is shaped
in an unique way under the influence of
the spirituality of the artist, which gives it
its style. “( Luigi Pareyson Estetyka, 1954
). The objects of Ludwika Żytkiewicz roll
up and unroll, containing a potency of
movement and, at the same time, create
an impression of being stopped in one
moment. As a material, the artist uses
fragments of worn-out clothes with pleats
of fastenings and marks of sewing. They

are carriers of memory, remind about
transience and passing.
Paradoxically, formally abstract works
suggest a fantastic world with organic
associations. In her own way, the artist
combined ideas and technique of
a distant culture with communicative
and accessible for us form of artistic
expression, which provokes us to use
imagination and reflection as well as
curiosity and openness in searching for
valuable elements in differences.
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„Samo rzemiosło w żadnej gałęzi sztuki
nie doprowadzi artysty daleko, musi być
w tym zaangażowane jego serce i umysł”
– cyt.poetka japońska Murasaki Sikibu.
O sztuce Japonii możemy mówić wyłącznie w kategoriach najwyższych wartości
artystycznych kształtujących ideał piękna Dalekiego Wschodu. Wrażliwość na
doskonałość formy, wyczucie harmonii,
umiłowanie nieregularności, poetyckie
odczuwanie człowieka i świata, szerokie
angażowanie naszych zmysłów, szacunek
dla tworzywa i materii, perfekcja warsztatowa wywodząca się z kilkuwiekowej
tradycji odzwierciedlają tę kulturę i filozofię pojmowania świata.
Instalacje i obiekty Ludwiki Żytkiewicz-Ostrowskiej to poetycki kolaż tradycji
i współczesności zaczerpnięty z naturalnej, pierwotnej, niestylizowanej autentyczności i dokonanej na śladach jej
struktur indywidualnej interpretacji.
To trwanie tradycji i zarazem zmiana jej

biegu na potrzeby własnej kreacji artystycznej. Połączenie nowoczesnej koncepcji formalnej z doskonałością technicznej
adaptacji dawnej naturalnej sztuki barwienia tkanin – shibori. Przestrzenne obiekty
artystki zachwycają nowoczesnością,
elegancją formy, wrażliwą obserwacją
i wysokiej próby refleksją intelektualną.
Mamy do czynienia ze sztuką indywidualną, osobistą, nieomal intymną w swoim
przekazie myśli, skojarzeń i niuansów
wymagającą od odbiorcy subtelnych
analiz. Dla odbiorcy jest to świat tajemniczy, oglądany z zewnątrz i spojrzenie
wewnątrz. Jest to poszukiwanie przez
autorkę istoty tkaniny przestrzennej i przy
współudziale przestrzeni. Przekazanie
najważniejszej funkcji formie wraz z jej
zależnościami między materią, rytmem
i światłem.
Przestrzenne instalacje „Spacer” i „Wspomnienia” prowokują do wędrówki pomiędzy linearyzmem i malarskością. Pionowe zwoje i kuliste elementy zapraszają
do wkroczenia w artystyczną scenerię.
W tajemniczej grze form niczym w teatrze
z aktorami w powolnym rytmie, uporządkowanym ruchu i układzie odbywa
się pełen spokoju i nastroju rozwój akcji.
Zastygłe w swych pozach przestrzenne
elementy jak zmysłowe postaci wyrażają
własne treści zgromadzone w złożoności
faktur, powierzchni, kolorystyce, aż po
wywołanie wrażeń dotykowych wynikających z naturalności materii. Wierność
naturalności tworzywa – jedwabiu – jest
dla artystki podnoszeniem go do rangi
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‘Sheer crafts will never take the artist far in
any art branch. He must engage his heart
and mind’ – a quotation from a Japanese
poetess Murasaki Sikibu.
Japanese art can be discussed only in
terms of the highest artistic values shaping
the beauty ideal of Far East. The sensitivity
towards perfection of form, sense of
harmony, love for irregularities, poetic
understanding of man and the world,
fully engaging our senses, respect for
material and matter, excellent workshop
originating in centuries-old tradition –
this is all a reflection of the culture and
philosophy of comprehending the world.
Installations and objects by Ludwika
Żytkiewicz-Ostrowska present a poetic
collage of tradition and modernity drawn
from natural, primitive, non-stylized
authenticity and the artist’s personal
interpretation of it. It is preserving tradition
and, at the same time, changing its
course for the purpose of personal artistic

creation. It is a combination of modern
formal concept and technical perfection
of adapting the old art of natural fabric
colouring – shibori.
The artist’s spatial installations dazzle with
modernity, elegance of form, sensitive
observation and high-order intellectual
reflection.
Here we face art which is individual,
personal, almost intimate in the way
that it conveys thoughts, associations
and nuances and which requires subtle
analysis of its recipient.
The recipient sees a mysterious world
observed from the outside which also
offers deep insight.
The artist is in search of the essence
of spatial fabric with the participation
of space itself. She transfers the most
important function to the form together
with its relations to matter, rhythm and
light.
Spatial installations “Stroll” and “Memories”
provoke us to travel between linearism
and painterliness. Vertical rolls of fabric
and spherical elements invite us to
enter artistic scenery. In the mysterious
play of forms, like in the theater where
actors play, in a slow rhythm, in ordered
movement and arrangement, the plot
unfolds peacefully and romantically.
Spatial elements, frozen in their poses,
like sensual characters express their own
meaning carried in intricate details of
the texture, surface, colour until it all
creates a tactile impression flowing from
the naturalness of the matter. For the

ważnego czynnika artystycznego, któremu powierza właściwości własnej aktywności wizualnej. Fascynacja pięknem
materii pozostaje cechą wszystkich prac
artystki. Praca „Zatrzymana chwila” to
swoista filozofia i logika świata przepojona świadomością przemijania rzeczy
pięknych, miłości, młodości i szczęścia.
Tajemnica bytu, na który składają się również pozornie nieważne, ulotne i często
nieuchwytne momenty. To one decydują
o niezapomnianym klimacie dzieła. Syntetyczna, klarowna forma silnie prowokuje
do odnalezienia wartości składających się
na twórczy element życia. To zapis zapamiętywania i refleksyjności nad sensem
bytu i wymykającego czasu. Artystka
odsłania na chwilę wewnętrzne życie
dzieła po to, aby wkrótce je zamknąć.
Zespalając fizyczne piękno z atmosferą
tajemnicy, poszerza sferę naszej wrażliwości i wyobraźni. „Gdy forma zewnętrzna stwarza możliwości, treść wewnętrzna
przychodzi, by ją wypełnić, więc piękna
forma winna być wysoko ceniona” – cyt.
japońskiego mnicha Kenko.

artist, being truthful to the naturalness
of the material – silk – means raising it
to the rank of a very important artistic
factor on which she bases her own visual
sensations. Fascination with the beauty
of matter marks all the artist’s art pieces.
The piece “Stuck the Moment” is a kind
of philosophy and logic of the world
redolent with the awareness of passing
of beautiful things, love, youth and
happiness. The secret of being that
consists also of ostensibly unimportant,
elusive, indefinable moments. It is these
moments that determine the unforgettable
atmosphere of the piece. Synthetic, clear
form strongly inspires us to look for the
values that make up creative element of
life. It is a record of remembering and
reflecting on the sense of being and
uncontrollable time.
For a moment the artists unveils the
inner life of the art to hide it again shortly.
By uniting physical beauty with the
atmosphere of mystery, she broadens the
sphere of our sensitivity and imagination.
‘When the outer form provides certain
opportunities the inner content comes to
fill it out, thus beautiful form should be
valued highly’ – quotation from a Japanese
monk Kenko.
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Fascynacje dr Ludwiki Żytkiewicz-Ostrowskiej upodobały sobie odległe miejsce
na Ziemi, gdzie czas wydawał się biec
odmiennie. Przez setki lat wolniej niż
gdziekolwiek, by potem gwałtownie przyspieszyć. Ich rodowód jest głęboko osadzony w sztuce Japonii. Od kilkunastu
lat oparta na wielowiekowej tradycji,
oryginalna technologia barwienia tkanin
metodą shibori Arashi, stanowi przedmiot jej szczególnej uwagi. Posługując
się wybraną techniką, projektuje i tworzy
cykle prac z zakresu tkaniny artystycznej.
Pierwsze kroki stawiała, wykonując prace studyjne na zajęciach w Pracowni
Realizacyjno-Doświadczalnej łódzkiej
ASP. Impuls, jak sama deklaruje, który
wskazał kierunek późniejszych działań
artystycznych, pojawił się wówczas, gdy
poszukiwała nowych rozwiązań w obszarze technik eksperymentalnych. Doświadczenia zdobyte podczas studiów w latach
1995–2001, pomimo że były oparte na
niezawodnej, intuicyjnej metodzie prób
i błędów, miały istotny wpływ na podjęcie decyzji co do wyboru dalszej drogi
twórczych poszukiwań.

W latach 2005–2009 powstały pierwsze
reliefy. Poznana metoda barwienia tkanin
otwierała inne, nieznane wcześniej możliwości, a prace wykonane w tej technice
były nową formą wypowiedzi w obszarze
artystycznej kreacji. Klasyczne pojmowanie uprawianej dyscypliny, w rozumieniu
dwuwymiarowego przekazu, konsekwentnie transponowała na potrzeby interesujących ją rozwiązań, przez co prace
uzyskiwały ciekawy graficzno-rysunkowy
wolumen, który artystka umiejętnie wykorzystywała. Powstające na tkaninach
efekty plastyczne, podyktowane zamierzoną, bo ograniczoną do czerni i bieli,
monochromatyczną gamą porządkowała,
posługując się podziałami płaszczyzny,
zmianami kierunków i modułami.
„Stosowanie modułów [czytamy w wypowiedzi] było poniekąd wymuszone przez
trudności techniczne, ponieważ w technice shibori trudno zapanować nad dużymi partiami składanej, pofałdowanej,
gniecionej, zszywanej lub umyślnie dziurawionej tkaniny”.
Zrealizowane w ten sposób modułowe
kompozycje reliefowe uaktywniała światłem, które ujawniało ujarzmioną rygorem
podziałów tajemniczą i zmienną urodę
materii, a zaobserwowane w realizacjach
kontrasty stawały się elementami uprzestrzenniającymi fakturę, światło natomiast potęgowało efekt wizualny. Wtedy
zauważyła, że istnieje płynna granica pomiędzy podatną, miękką tkaniną a formą
rzeźbiarską.
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The fascinations of Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska Ph.D, took a liking to a distant place on Earth where time seemed
to run differently, for hundreds of years
slower than anywhere else, only to rapidly accelerate later. Their origin is deeply
rooted in the art of Japan. For several
years based on centuries-old tradition,
the original technology of dyeing fabrics
with the use of the shibori Arashi method constitutes a subject of her particular
attention. When using a particular technique, she projects and creates cycles of
works from the range of artistic fabric.
She took her first steps making studio
works during the classes in the Experiment
and Execution Studio of Academy of Fine
Arts in Łódź. The impulse, as she declares,
which indicated the direction of further
artistic actions appeared when she was
looking for a new solution in the area
of experimental techniques. Experience
obtained during the studies between the
years 1995-2001, despite the fact that
they were based on the reliable method of
trial and error, had a significant impact on
making a decision concerning the choice

of further path of creative explorations.
The first reliefs were created in the years
2005-2009. The known method of fabric
dyeing opened other previously unknown
possibilities, and the works created with
the use of this technique were a new form
of expression in the area of artistic creation.
She consequently transposed the classic
understanding of this discipline, within
the understanding of a two-dimensional
message, for the needs of solutions that
interested her and thanks to that her works
gained an interesting graphics-drawing
volume which the artist skillfully used.
She ordered artistic effects created on
fabrics, dictated by the intentional, limited
to black and white monochromatic range
of colours by using divisions of the plane,
changes of directions and modules.
‘The usage of modules [as we can read
in the speech] was somewhat forced by
the technical difficulties because in the
shibori technique it is hard to have control
over the large parts of folded, crumpled,
stitched or intentionally punctured fabric’.
Completed in this way module relief
compositions were vivified by light
which revealed the mysterious and
variable beauty of the matter which was
subdued by the rigor of divisions and the
contrasts observed in the works became
the elements spatializing the texture,
while the light intensified the visual effect.
Then, she observed that there is a blurry
boundary between susceptible, soft fabric
and the sculptural form.

W latach 2007–2009 zaczęły powstawać
trójwymiarowe obiekty o rożnej skali. Naturalny sposób kształtowania się samej
materii, niewymuszony i nienarzucony,
spowodował, że artystka pozwalała tkaninie swobodnie oddychać i żyć jej własnym
życiem. Wystarczyło w odpowiednim kadrze twórczej animacji zatrzymać krótki
moment ruchu – zwijania się i rozwijania
tkaniny, aby w ten sposób aranżowane
z organicznych form kompozycje stawały
się symboliczno-wizualną interpretacją
odwiecznych praw przyrody i podobnie jak ma to miejsce w sztuce i filozofii
Japonii, odwzorowaniem zmienności,
cykliczności, nietrwałości, przemijania.
Odtąd miękkość i delikatność jedwabnej tkaniny zawoalowanej we wnętrzu
obiektu zaczyna być chroniona ostrymi krawędziami zarezerwowanymi dla
zewnętrznego pancerza form. Obiekty
o wyrazistych kształtach, nawiązujące
do elementów występujących w naturze,
zostają nasycone szlachetnymi barwami
kolorów ziemi, czasami z wnętrza form
wybrzmiewają akordy czerwieni, kobaltów i żółcieni, zawsze zgodnie z preferowaną przez artystkę gamą kolorystyczną.
Od 2009 roku habilitantka zajmuje się
tworzeniem obiektów z wykorzystaniem
materiałów „z przeszłością”, aby w ten
sposób uchronić je od zapomnienia.
Wprowadzone w tym czasie działania
różnią się diametralnie od wcześniejszych propozycji. Ten etap w działalności
określa jako podróż przez rzeczywistość
przedmiotów porzuconych, by poprzez

analogię do tradycji japońskiej techniki
wielokrotnego barwienia shibori, zużytej
już i zniszczonej odzieży stworzyć drugie
życie i otwierać wyobraźnie na nowe sfery
znaczeń.
W latach 2009–2014 zajmuje się tworzeniem instalacji, które są kontynuacją
w obrębie zagadnień dotyczących przestrzeni, rozumianej z całą złożonością budujących ją kontekstów. Ten etap w pracy
artystycznej zostaje całkowicie zadedykowany przestrzeni i radykalnemu „wyzwoleniu” z dwuwymiarowości.
Aranżowanie przestrzeni otrzymuje nowy
wymiar w postaci kolejnych propozycji
rozwiązań kompozycyjnych, realizowanych w zmieniających się warunkach.
W tym czasie powstają cykle kompozycji
mobilnych. Autorka odważnie wkracza
w inne niż tkanina obszary sztuki i sięga po nowe media w celu tworzenia interdyscyplinarnych zjawisk wizualnych.
Prace otrzymują dodatkowy kontekst
znaczeniowy i asocjacyjny, a kompozycje
są wzbogacone o takie elementy przestrzeni, które stają się nośnikami innego
porządku i wieloznaczeniowego przekazu.
Artystyczne działania przybierają formę
anektujących przestrzeń instalacji, coraz
częściej prezentowanych indywidualnie
lub w towarzystwie twórców międzynarodowych. Wielowymiarowe ekspozycje
stają się artystycznym dialogiem artysty,
projektanta-kreatora rzeczywistości z odbiorcą, uczestnikiem rzeczywistości.

In the years 2007-2009, a threedimensional object of various scales
started to be created. The natural way
of shaping the matter itself which is not
forced or imposed resulted in the artist
letting the fabric breathe freely and live
its own life. Stopping a short moment
of movement in an appropriate frame
of creative animation was enough for
compositions arranged from organic
forms to become a symbolical and visual
interpretation of eternal laws of nature
and similarly to the art and philosophy of
Japan, be a representation of variability,
cyclicality, instability, and transience. From
now on, the softness and fragility of silk
fabric veiled inside the object starts to
be protected by sharp edges reserved for
the external armor of forms. Objects of
expressive shapes referring to elements
existing in nature are saturated with
the noble colours of earth, sometimes
the chords of reds, cobalt, and yellows
resound from the inside of forms, always
according to the colour range preferred
by the artist.
Since 2009, the postdoctoral student has
been involved in the creation of objects
with the use of material ‘with a history’, in
order to save them from oblivion. Actions
undertaken during that time significantly
differ from the earlier propositions. She
describes this phase of activity as the
journey of abandoned objects through
reality so that, by an analogy to the
tradition of the Japanese technique of
repeated dyeing – the shibori, the worn

and damaged clothes could receive
a second life and she could open the
mind for the new spheres of meanings.
Between 2009-2014 she dealt with
the creation of installations which are
a continuation within the scope concerning
space, understood with its full complexity
of contexts that create it. This phase in
the artistic work was fully dedicated to
the space and a radical ‘liberation’ from
two-dimensionality.
The arrangement of space obtains a new
dimension in the form of subsequent
propositions of composition solutions
which are completed in changing
conditions. During this time, cycles of
mobile compositions were created. The
author bravely enters areas of art other
than fabric and she reaches for new media
in order to create interdisciplinary visual
effects. The works receive additional
meaning and association contexts, and
compositions are enriched with such
elements of space so that they become
carriers of a different order and a message
with many meanings. Artistic actions
take the form of annexing the space
of installation which is more and more
often presented individually or in the
company of international authors. Multidimensional displays become an artistic
dialogue between the reality of the artist
who is a designer-creator and a recipient,
a participant of reality.
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Biography
Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Urodzona w 1976 roku w Łodzi. W latach 1995–2001 studia na Wydziale Tkaniny i Ubioru
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2001 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Druku Dekoracyjnego prof. Marii
Zielińskiej, Pracowni Projektowania Dywanu i Gobelinu prof. Mariusza Kowalskiego oraz
Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Sadowskiego. Od 2004 roku pracuje w Katedrze Druku
na Tkaninie w łódzkiej ASP. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora, w 2015 roku – doktora
habilitowanego. Obecnie prowadzi Pracownię Realizacyjno-Doświadczalną w Katedrze
Druku na Tkaninie.
Twórczość w zakresie reliefów, obiektów i instalacji.

Born in 1976 in Łódź. In 1995-2001 studies at the Strzemiński Academy of Fine Arts in
Łódź at the Faculty of Textile and Fashion Design. In 2001 she was awarded a first class
honours diploma by the Printed Textile Studio led by Professor Maria Zielińska, the Carpet
and Tapestry Studio run by prof. Mariusz Kowalski and the Painting and Drawing Studio
led by prof. Andrzej Sadowski. In 2004 she was employed as Research and Teaching
Assistant in the Department of Printed Textile. In 2009 she was awarded an academic
degree of Visual Arts. In 2015 assistant professor. Currently she leads the Experiment
and Execution Studio at the Department of Printed Textile.
Forms of artistic expression: reliefs, objects, installations.

Wybrane wystawy indywidualne:

Selected individual exhibitions:

• „Print Proposals”, Galeria Cozinha, Porto/Portugalia 2018

• ‘Print Proposals’, Cozinha Gallery in Porto/ Portugal, 2018

• „Forma Spaceru’”, Ambasada Japonii, Warszawa 2016

• ‘Form of Stroll’, Embassy of Japan in Warsaw/Poland, 2016

• „Verboten, verfolgt” (co-author: Walter Gschwandtner, Elke Sackel), Herminenhof, Wels/Austria 2015

• ‘Verboten, verfolgt’ (co-author:Walter Gschwandtner, Elke Sackel), Herminenhof in Wels/Austria, 2015

• „Forma Spaceru”, Kunstbad, Bildungszentrum Raiffeisenfoff w Graz/Austria 2014

• ‘Form of Stroll’, Kunstbad, Bildungszentrum Raiffeisenfoff in Graz/Austria, 2014

• „Internal Space”, Galeria BKF w Budapeszcie/Węgry 2012

• ‘Internal Space’, BKF Gallery in Budapest/Hungary, 2012

• „Zatrzymana chwila”, CMW, Łódź 2011

• ‘Stuck the moment’, Central Museum of Textiles in Łódź/Poland, 2011

• „Reliefy i obiekty”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olkusz 2011

• ‘Reliefs and objects’, Gallery of Modern Art, Bureau of Art Exhibitions (BWA) in Olkusz/Poland, 2011

• „Miękka przestrzeń”, Galeria Sztuki „Jatki” BWA, Nowy Targ 2010

• ‘Soft space’ Malopolska Bureau of Art Exhibitions - Gallery ‘Jatki’ in Nowy Targ/Poland, 2010

• „Tkaniny i obiekty” w ZPSP, Kielce 2009

• ‘Textiles and objects’ ZPSP (School Gallery of Champions) in Kielce/Poland, 2009

• „Europa im Dialog”, Alte Seifenfabrik, Lauterach/Austria 2007

• ‘Europa im Dialog’, Alte Seifenfabrik in Lauterach/Austria, 2007

Wybrane wystawy zbiorowe:

Selected collective exhibitions:

• „Shibori Mini”, wystawa w ramach 11. Międzynarodowego Sympozjum Shibori (11 ISS), Dashi Kaikan,

• ‘Shibori Mini’ exhibition in the frame of 11 thInternational Shibori Symposium (11 ISS), Dashi Kaikan in

Arimatsu/Japonia 2018
• 6th Textile Triennial „SHIFT”, Galeria Szombathely, Szombathely/Węgry 2018
• 4. Międzynarodowe Triennale TexpoArt „Hybrid”, Galeria Universitas, Casa Bals/Iasi/Rumunia 2017

Arimatsu/Japan, 2018
• 6th Textile Triennial ‘SHIFT’, Szombathely Gallery in Szombathely/Hungary, 2018
• 4th International Triennial TexpoArt ‘Hybrid’, Universitas Gallery, Casa Bals, Iasi/Romania, 2017

• 7. Międzynarodowe Biennale Sztuki Włókna (WTA), Diversity/7th Internationale Biennale of Contemporary

• 7th Internationale Biennale of Contemporary Textile Art in Montevideo ‘Diversity’ (WTA), Centro de

Textile Art in Montevideo/Urugwaj (Large Format) Centro de Exposiciones Subte, Montewideo/Urugwaj
2017
• Prints and Textiles from Poland, wystawa wykładowców Letnich Międzynarodowych Kursów PATA z lat
2013–2015 Fine Arts Gallery w Valdosta State University/USA 2017
• 9th International Fiber Art Biennale 2016, „From Lausanne to Beijing”/Chiny 2016
• 13. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, CMW, Łódź 2016
• Textile Art of Today, Galeria w Fabryce, Muzeum Historyczne, Bielsko-Biała 2016

Exposiciones Subte, Montevideo/Urugway, 2017
• ‘Prints and Textiles from Poland’ exhibition of works by faculty staff members of the International Summer
Courses – Printmaking And Textile Art (PATA 2013–2015) Fine Arts Gallery in Valdosta State University/
USA, 2017
• 9th International Fiber Art Biennale 2016, ‘From Lausanne to Beijing’ in Shenzhen/ China, 2016
• 13rd National Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2016

• 10. Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, CMW, Łódź 2016

• ‘Textile Art of Today’, Historical Museum in Bielsko-Biała/Poland, 2016
• 10th National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2016

• Textile Art of Today, Galeria Tatrzańska, Poprad/Słowacja 2015

• ‘Textile Art of Today’, Tatrzańska Gallery in Poprad/Slovak Republic, 2015

• „Zu flucht” Kulturinitiative Narrenschyff und Gaste, Galeria Forum, Wels/Austria 2015

• ‘Zu flucht’ Kulturinitiative Narrenschyff und Gaste, Forum Gallery in Wels/Austria, 2015

• Textile Art of Today, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski w Bratysławie/Słowacja 2015

• ‘Textile Art of Today’, Bratislava Castle (SNM - Historical Museum) in Bratislava/Slovak Republic, 2015

• „GEA 2014 Miniartextil”, Musée des Dentelles et Broderies, Caudry/Francja 2015

• ‘GEA 2014 Miniartextil’, Musée des Dentelles et Broderies, Caudry/France, 2015
• 7th International Mini Textile Art Exhibition ‘Scythia’ in Kherson/Ukraine, 2015

• 7. Międzynarodowa Wystawa Miniatury, Scythia, Kherson/Ukraina 2015
• „GEA 2014 Miniartextil”, Beffroi de Montrouge/Francja 2014
• 16. Wystawa Miniatury „Textile over Gold”, Galeria SVU, Bratysława/Słowacja 2014
• „GEA 2014 Miniartextil”, Villa Olmo, Como/Włochy 2014
• 9. Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, CMW, Łódź 2013

• ‘GEA 2014 Miniartextil’, Beffroi de Montrouge/France, 2014
• 16th International Minitextile Exhibition ‘Textiles over Gold’ Gallery SVU, Bratislava/Slovak Republic, 2014
• ‘GEA 2014 Miniartextil’, Villa Olmo, Como/Italy, 2014
• 9th International Baltic Mini Textile Triennial, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2013

• 9. Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2013

• 14th International Triennale of Tapestry, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2013
• 9th International Baltic Mini Textile Triennial, Museum of City Gdynia/Poland, 2013

• 14. Wystawa Miniatury „Banality and Grace”, BBSK – Novohradzkie Muzeum i Galeria, Lucenec/Słowacja

• 14th International Minitextile Exhibition ‘Banality and Grace’ BBSK - Novohradzkie Museum and Gallery,

• 14. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, CMW, Łódź 2013

2013
• I Międzynarodowe Biennale Fashion and Textile Design, Akdeniz University Fine Arts Faculty Art Gallery,
Campus, Antalya/Turcja 2012
• 14. Wystawa Miniatury „Banality and Grace”, Galeria X, Bratysława/Słowacja 2012
• IV Międzynarodowe Triennale Tkaniny „Textile +”, Galeria Szombathely/Węgry 2012
• „Energheia-2011 Miniartextil”, Galeria Sztuki Montrouge/Francja 2012
• 14. Wystawa Miniatury „Banality and Grace”, Galeria SVU, Bratysława/Słowacja 2012
• „Pomiędzy wyborami, pomiędzy kreacjami”, Galeria Sztuki w Legnicy/Polska 2012
• „Energheia-2011 Miniartextil Como”, Muzeum Palazzo Mocenigo, Wenecja/Włochy 2012

Lucenec/Slovak Republic, 2013
• 1st International Biennale Fashion and Textile Design, Akdeniz University Fine Arts Faculty Art Gallery,
Campus, Antalya/Turky, 2012
• 14th International Minitextile Exhibition ‘Banality and Grace’ Gallery X, Bratislava/ Slovak Republic, 2012
• 4th Textile Triennial ‘Textile +’, Gallery Szombathely in Szombathely/Hungary, 2018
• ‘Energheia-2011 Miniartextil’, Gallery of Art Montrouge, /France, 2012
• 14th International Minitextile Exhibition ‘Banality and Grace’ Gallery SVU, Bratislava/ Slovak Republic,
2012
• ‘Between choices, between creations’ - exhibition of works by faculty staff members in the Deapartment

• „Strzał w 20-tkę. Prezentacje Nowotarskie”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA „Sokół”, Nowy Sącz 2012

of Printed Textile, Gallery of Art in Legnica/Poland, 2011

• „Energheia-2011 Miniartextil”, dawny kościół św. Franciszka, Como/Włochy 2011

• ‘Energheia-2011 Miniartextil’, Museum Palazzo Mocenigo/Italy, 2012

• „Tkaniny, obiekty i miniatury z Galerii X w Bratysławie”, Breitenbrunn/Austria 2011

• ‘Bull’s Eye Doubled. Innovative Presentations’ Gallery of Modern Art, Bureau of Art Exhibitions in Olkusz/

• 13. Wystawa Miniatury „Revers-Avers”, Galeria X, Bratysława/Słowacja 2011

Poland, 2012

• „Strzał w 20-tkę. Prezentacje Nowotarskie”, Galeria Sztuki „Jatki” BWA, Nowy Targ 2011

• ‘Energheia-2011 Miniartextil’, ex Church of San Francesco in Como/Italy, 2011

• 3. Biennale Sztuki Użytkowej, Galeria SVU, Bratysława/Słowacja 2011
• 13. Wystawa Miniatury „Revers-Avers”, Galeria SVU, Bratysława/Słowacja 2011

• ‘Textiles, structures and miniatures of the Gallery X’, Breitenbrunn/Austria, 2011
• 13rd International Minitextile Exhibition ‘Revers- Avers’ Gallery X, Bratislava/Slovak Republic, 2011

• „Tkanina artystów łódzkich”, wystawa na 100-lecie ZPAP, CMW, Łódź 2011

• ‘Bull’s Eye Doubled. Innovative Presentations’ Malopolska Bureau of Art Exhibitions - Gallery ‘Jatki’ in

• 11. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, CMW, Łódź 2010

Nowy Targ, branch of the Malopolska Cultural Centre ‘Falcon’ in Nowy Sącz/Poland, 2011
• 3rd Biennale Applied Art, SVU Gallery, Bratislava/Slovak Republic, 2011
• 13rd International Minitextile Exhibition ‘Revers- Avers’ Gallery SVU, Bratislava/Slovak Republic, 2011

• 9. Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, CMW, Łódź 2010
• „DIVERS TISSES” wystawa laureatów stypendium pobytowego Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu
w ramach projektu „European Contemporary Tapestry and Textile Art”, Instytut Francuski w Paryżu/

• ‘National Exhibition of the Contemporary Textiles Artists from Łódź’ (in the 100 anniversary of the ZPAP),

Francja 2009

Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2011
• 11th National Exhibition of the Polish Tapestry, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2010
• 9th National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Central Museum of Textile in Łódź/Poland, 2010

Nagrody / stypendia / nominacje:

• ‘DIVERS TISSES’ exhibition of the resident artists, the Academy of Fine Arts in Paris in the frame of the
• Wyróżnienie honorowe Łódzkie Eureka za wybitne osiągnięcia artystyczne 2017

project ‘European Contemporary Tapestry and Textile Art’, French Institute in Paris/France, 2009

• Brązowy Medal, 9th International Fiber Art Biennale 2016, „From Lausanne To Beijing”, Shenzhen/Chiny
2016

Awards / stipends / nominations:

• Nominacja do nagrody Centralnego Muzeum Włókiennictwa, 14. Międzynarodowe Triennale Tkaniny
w Łodzi, Łódź 2013
• Nagroda Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi dla Młodych
Twórców Nauki i Sztuki, Łódź 2011
• Nagroda Stowarzyszenia TXT na 13. Międzynarodowym Konkursie Małych Form, Bratysława/Słowacja
2011

• Honourable mention Łódzkie Eureka, Łódź/Poland, 2017
• Bronze Medal, 9thInternational Fiber Art Biennale 2016, ‘From Lausanne To Beijing’ in Shenzhen/China,
2016
• Nominated for Awards of the Central Museum of Textile by the Jury of the 14th International Triennale
of Tapestry in Łódź/Poland, 2013

• Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w VII Edycji Programu „Młoda Polska 10” 2010

• Award of the Presidium of the Polish Academy of Sciences Branch in Łódź and the Conference of Rectors

• Nagroda Stowarzyszenia (The Artist Association Arttex) na 2. Międzynarodowym Triennale Tkaniny

of Higher Education Institutions in Łódź/Poland, 2011
• Prize of the Slovak Textile Artists Union TxT, 13rd Textile Miniature Exhibition ‘Revers- Avers’/Slovak

w Słowacji 2009
• Stypendium pobytowe w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli w ramach projektu „European
Contemporary Tapestry and Textile Art”, Belgia 2008
• „WELLEM-BAR” – rezydencja w Bernie/Szwajcaria 2002
• Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2001

Republic, 2011
• Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage 7th edition Programme ‘Young Poland’10
/Poland, 2010
• Award of the Club of Textile Artists ‘Arttex’ (The Artist Association Arttex), 2nd Triennial of Textile/Slovak
Republic, 2009
• Cross-cultural residences of emerging textile artists in framework of the ‘European Contemporary
Tapestry and Textile Art’, residency at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels/Belgium, 2008
• Residency in Bern in the frame of international project ‘Wellem Bar’ in Bern/Schwitzerland, 2002
• Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage/Poland, 2000/01
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