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Park Sztuki IV – plener kuratorski?

koncentrację na jednym zjawisku, poświęcić mu 

całkowitą uwagę czy dogłębnie zbadać. Bywa że to 

co nie-szybkie, nie-aktualne czy nie-nowoczesne 

jest postrzegane jako konserwatywne i niewarte 

uwagi. Doskonałym tego przykładem jest odbiór 

plenerów artystycznych – wydarzeń cyklicznych, 

kierujących się wewnętrznymi, nierynkowymi, 

zasadami. Kojarzone przede wszystkim 

z koniecznym elementem akademickiej edukacji 

czy postrzegane jako nieco staroświecki sposób 

cyklicznej, „kolektywnej” twórczości bywają 

traktowane jako nieistotne ogniwo w procesie 

kulturotwórczym.

Szybkie zmiany, jednorazowość, 

efemeryczność czy wręcz taśmowa 

produkcja wydarzeń obrazują w 

dużej mierze współczesny świat sztuki, 

odpowiadający zapotrzebowaniom 

dynamicznej rzeczywistości. Owa 

intensywność z jednej strony zapewnia 

nieprzerwany dostęp do kultury, możliwość 

obcowania z materią badawczą, porównywalną, 

„kontestowalną”, odpowiadającą potrzebom 

ciągłych odniesień do życia i – w efekcie 

– lepszego jego zrozumienia. Z drugiej jednak 

strony, sprawia że ciężko jest utrzymać 

uCzEStNICY:
Grzegorz Kalinowski 
Anna Marchwicka
Marek Marchwicki
Renata Micherda-Jarodzka
Bogusław Story
Krystyna Szczepaniak
Igor Wójcik
Agata Zworska-Story 
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 Organizatorzy pleneru artystycznego w Klicz-

kowie po raz kolejny podejmują udaną próbę 

zakwestionowania powyższego przekonania oraz 

nadania tego typu wydarzeniom nowej jakości. 

W roku 2011 w tekście do katalogu poruszyłam pro-

blem realizacji pleneru widzianego przede wszyst-

kim jako platforma wymiany intelektualnej, mająca 

bezpośrednie przełożenie na realizacje biorących 

udział twórców1. Tym razem chcę zwrócić uwagę na 

kwestię pleneru jako tworu kuratorskiego. Czy ple-

ner w ogóle może być kuratorski?

 Już samo zestawienie pojęć „plener” i „pokaz 

kuratorski” jest swego rodzaju oksymoronem. 

Charakter pleneru opiera się bowiem na ze-

stawieniu twórców działających w różnych 

mediach, stylistyce czy problematyce. 

Bywa że istnieje hasło wywoławcze, 

ale zwykle traktowane jest ono 

dość swobodnie, bowiem 

najistotniejsza jest możliwość spokojnego tworze-

nia w sprzyjających, odmiennych od codziennych 

warunkach, a nie szybkie reagowanie na temat, co 

w zrozumiały sposób mogłoby (chociaż nie zawsze) 

kłócić się z ideą pleneru. Jednocześnie jako publika 

jesteśmy przyzwyczajeni do problemowych pre-

zentacji twórczości i prób uwypuklenia motywu 

przewodniego, gdzie nadrzędnym zadaniem artysty 

jest odpowiedź na zadane hasło. Pomaga to usys-

tematyzować kwestie związane ze sztuką, a więc 

przestrzenią, której na pierwszy rzut oka usystema-

tyzować się nie da.

W tym roku, tak jak i w latach poprzednich, 

kuratorką pleneru była Krystyna Szczepaniak. 

Jak sama podkreślała, impreza nie została 

opatrzona żadnym hasłem wywoławczym. 

Paradoksalnie, w efekcie zrealizowane zostało 

bowiem wydarzenie prezentujące logiczną 

i czytelną wizję kuratorską. 
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W czwartej edycji 

Parku SztukI na zamku 

w Kliczkowie udział wzięło 

ośmioro artystów: Grzegorz 

Kalinowski, Anna Marchwicka, Marek 

Marchwicki, Renata Micherda-Jarodzka, 

Bogusław Story, Krystyna Szczepaniak, 

Igor Wójcik oraz Agata Zworska-Story. 

Media, w których działają, to przede 

wszystkim szeroko pojęte malarstwo, ceramika 

oraz formy przestrzenne. Wszyscy realizowali 

swoje prace na plenerze, nie ograniczając się 

wyłącznie do pracy koncepcyjnej. Artyści ci 

stanowią dość zwartą grupę pod względem 

reprezentacji pokolenia, większość z nich 

również aktywnie udziela się w środowisku 

wrocławskim. „Gościem” jest w tym wypadku 

Grzegorz Kalinowski, reprezentujący 

środowisko łódzkie. 

 Starając się unikać uogólnień, 

a jednocześnie chcąc zsyntetyzować 

postawy prezentowane przez 

artystów, pozwolę sobie na 

zauważenie swoistych 

relacji formalnych 

zachodzących 

pomiędzy pracami, 

czy – bardziej ogólnie 

– w stylistyce, po której poruszają 

się twórcy. Owe dialogi są bowiem 

kluczowe dla zrozumienia istoty tego 

pleneru. 

 Istotna korespondencja zauważalna 

jest przede wszystkim pomiędzy pracami Anny 

i Marka Marchwickich. Artystka działa przede 

wszystkim w obszarze ceramiki, Marek Marchwicki 

jest malarzem, twórcą instalacji. W realizacjach 

Anny Marchwickiej widoczne są inspiracje sztuką 

afrykańską – podstawą są prosta forma oraz 

mocny kolor. Artystka operuje symboliką właściwą 

przedmiotom totemicznym. Jednocześnie 

tworzy realizacje niefiguratywne – nieregularne 

ramy, przywodzące na myśl gałęzie drzewa czy 

zwierzęce rogi, konsekwentnie odnosząc się 

do „pierwotności” sztuki i jej naturalnego 

pochodzenia. Marek Marchwicki operuje 

bogatym zestawem znaków, tekstów 

czy symboli kultury współczesnej, 

komentując rzeczywistość 

w sposób komiksowy. 

Jednoczesna graficzność 

i syntetyczność 
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jego twórczości może być traktowana jako 

kontynuacja ikoniczności sztuki kultur pierwotnych, 

gdzie każdy gest twórczy jest zdyscyplinowany 

i przyporządkowany określonej treści. Zestawione 

prace artystów tworzą kompozycje tak różne 

w efekcie końcowym, lecz mające wspólne 

korzenie.

 Renata Micherda-Jarodzka także sięga do 

słowa, jako rozwiązania graficznego w obrazie, 

jednakże dominującą kwestią jest eksploatowanie 

problemu materii malarskiej jako nośnika 

gestu oraz emocji. Artystka tworzy obrazy oraz 

„obrazopochodne” instalacje, będące zapisem 

momentu wychodzenia z powierzchni w przestrzeń 

oraz przemiany konkretnego przedstawienia 

w ekspresyjny abstrakt. 

 Agata Zworska-Story w swoich realizacjach 

sięga daleko poza tradycyjnie przypisane 

ceramice ograniczenia. Wychodzi w przestrzeń, 

tworzy zaskakujące formy i kruche projekty, 

bawi się kolorem i fakturą, przekornie nawiązuje. 

Jej „sztukaterie” to bardzo interesujące nawiązania 

do historii miejsca, do elementów opowiadających 

o jego przeszłości (nagrobki, epitafia, zdobienia 

elementów architektonicznych). Artystka 

odwzorowała je, przenosząc ich kształt, a tym 

samym świadectwo przeszłości, tworząc zupełnie 

nowe, lecz „recyklingowe” prace powstałe na bazie 

dzieł już istniejących.

 W realizacjach malarskich Bogusława Story 

widoczne są odniesienia i dyskusje z nurtem 

ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Artysta jednak 

w wyjątkowy sposób sytuuje się w punkcie 

przenikania abstrakcji, figuracji oraz koloru 

– jego twórczość zdaje się integrować w sobie 

najistotniejsze problemy tych, niekoniecznie 

zawsze ze sobą współistniejących, pojęć, 

jednocześnie wydobywając z nich nową jakość.

 Twórczość Krystyny Szczepaniak to 

przede wszystkim głęboka refleksja o człowieku 

opowiadana za pomocą pozornie błahych – bo 

znanych i wywodzących się z kultury popularnej 

– motywów. Pop-estetyka, zainteresowanie 

kolorem, ale też niekiedy monochromatyczna 

graficzność stykają się z próbą niemalże 

technicznej eksploatacji istoty ludzkości. Obrazy 

zdają się nawiązywać do motywu „odautorskich 

notatek”, jak renesansowe wzorniki, inżynieryjne 

zapiski, szkice czy rysunki, a jednocześnie stanowią 

same w sobie„dzieło skończone”. 

 Igor Wójcik uczynił z abstrakcji ostre 

i precyzyjne narzędzie poznania. Nieregularne 

formy, wywodzące się ze świata realnego, ale 

będące zdeformowanym jego zapisem można 

pojmować jako postsurrealistyczno-geometryczne 

przekształcenia rzeczywistości. Jednocześnie 

kluczowy jest dla Wójcika kolor – mocne 

zestawienia i zdecydowane użycie określonych 

kompozycji tegoż, podrażniają zmysł wzroku, 

jednocześnie wyostrzając go i tym samym 

wzmacniając odbiór otaczającego świata. 

 W swoistej opozycji stoi do niego Grzegorz 

Kalinowski, tworząc pejzaże będące czasem 

dalekim echem twórczości artystów polskich 

tworzących w Bretanii pod koniec XIX wieku 

i w pierwszej połowie XX wieku. Jednocześnie 

malarz operuje językiem minimalistycznym, nieraz 

bardzo umownym, tworząc subtelne fotograficzne 

ujęcia rzeczywistości, przybierające niekiedy 

format zdjęciowej panoramy.

 Widoczną analogią pomiędzy działaniami 

zaproszonych na plener artystów jest koncentracja 

na formie dzieła, jako pochodnej gestu i materii. 

Dla kuratorki istotnym elementem inicjującym 
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współdziałanie twórców przez określony czas na 

„jednym terenie” jest również próba podjęcia 

refleksji na temat ekspresji twórczej jako narzędzia 

poznawczego rzeczywistości. Przez moment 

hasła te mogą wydawać się błahe – poprzez 

swoje oczywiste istnienie w procesie kreacyjnym 

– jednakże da się zauważyć że zagadnienia 

elementarne dla sztuki bywają często pomijane 

podczas wystaw czy różnej maści wydarzeń 

artystycznych. Gdy sztuka ma komentować 

zmieniającą się szybko rzeczywistość, wartości 

te bywają siłą rzeczy spychane na dalszy plan 

lub wręcz pomijane. Nowoczesny plener zdaje 

się zaspokajać potrzebę prezentacji sztuki 

„z dystansu”, a przede wszystkim definiować rolę 

kuratora takich wydarzeń, już nie rozumianą przez 

pryzmat instytucjonalnego „kuratora wystaw”, 

ale jako osobę która poprzez takie, a nie inne 

zestawienie artystów zwróci subtelnie uwagę 

na wartości dla sztuki prymarne.

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka 

1 PARK SZTUKI. Zamek Kliczków 2011, katalog
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Urodzony w 1962 r. w Łodzi, studia w latach 1982-1988 
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafi-
ki. Dyplom w Pracowni Wklęsłodruku prof. Leszka Ró-
zgi, Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. 

Od 1989 r. pracownik dydaktyczny w ASP w Łodzi. 
Od 1998 r. Adiunkt ASP w Łodzi. Prowadzi Pracownię 
Technologii Malarstwa na Wydziale Grafiki i Ma-
larstwa  w ASP w Łodzi oraz prowadził Seminaria 
z Malarstwa i Rysunku w Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. Od 2006 r. prezes Okręgu 
Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Organizator i współorganizator wielu plenerów 
malarskich w kraju i za granicą min.: na wyspach: 

Christiansø, Bornholm, Vejrø, Moon (Dania) oraz 
Kremnica (Słowacja), Saint Tropez, Antibes (Fran-

cja). Organizator i kurator konkursu malarskiego 
Międzynarodowe Biennale Obrazu „QUADRO-ART” 

w Łodzi. W latach 2006-2008 opiekun artystyczny 
w „Piano Cafe and Gallery” w Łodzi oraz aktualnie Ga-
lerii Okręgu Łódzkiego ZPAP „Na Piętrze” w Łodzi.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda Rektora 
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, II stopnia (1995, 
1998); IV Ogólnopolski Konkurs „Mój pejzaż”, Centrum 
Kultury Sztuki, Ciechanów (2000); Konkurs Fotograficz-
ny organizowany przez firmę M&J Canon, Łódź (2001); 
XXI Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Pla-
styczny, „Konfrontacje 2002”, Centrum Kultury i Sztu-
ki, Leszno (2002); Konkurs Fotograficzny organizowany 
przez Galerię „Ż”, Łódź (2004); I Nagroda – Malarstwo, 
Konkurs „Próba Talentu”, Łódzka Piwnica Artystyczna 
„Przechowalnia”, Łódź (2005); Dyplom „Syzyf 2007” 
– wyróżnienie za wkład w organizację plenerów ma-
larskich oraz upowszechnianie sztuki malarskiej wśród 
przedsiębiorców nadane przez Kapitułę Kongregacji 
Przemysłowo-Handlowej, Warszawa (2008).
Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, fotografią.

Grzegorz Kalinowski
zpaplodz@vp.pl

Basen  – olej na papierze, 20 x 70 cm

Pejzaż morski - przed burzą  – olej na tekturze, 39 x 56 cm
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Ukończyła studia na  ASP we Wrocławiu na Wydziale 
Ceramiki i Szkła. Dyplom  uzyskała w 1988 roku z ce-
ramiki unikatowej w pracowni prof. Ireny Lipskiej-
Zworskiej oraz z malarstwa w pracowni prof. Stani-
sława Kortyki. W 1989 była stypendystką MKiS.
Zajmuje się rzeźbą ceramiczną i malarstwem. Od 
1988 roku bierze udział w wielu wystawach w kraju 
i za granicą. Ostatnia wystawa indywidualna: „Polska 

Jesień”, Galeria Goda, Amsterdam (2010). Ostatnie 
wystawy grupowe: Wystawa Sztuki Polskiej w związku 
z objęciem przez Polskę prezydencji w UE, Galeria „Sous 
terre”, Holandia; „Noc Muzeów”, Galeria M, Wrocław; 
100 lat ZPAP, Galeria M Wrocław (2011).

Interesują mnie relacje pomiędzy naturą a kulturą. W pra-
cach z serii „Prawa natury” używam natury, jej fi zyczno-
ści zamieniając ją w proste znaki o nieskomplikowanym 
znaczeniu. Powstaje prosty świat: realny i sztuczny. Do 
budowania obrazów-struktur używam prawdziwych ga-
łęzi, malowanych lub obszywanych płótnem, bawełną, 
jedwabiem. Stanowią one integralną część  powierzchnii 
płótna,  niekiedy wychodzą w otwartą przestrzeń i są jej 
rozwinięciem, działając formą i kolorem w przestrzeni. 
Te naturalne materiały umieszczone w sztucznym kon-
tekście obrazu współdziałają ze sobą i konkurują.

Anna Marchwicka
anyamar@wp.pl

Dyptyk bez tytułu  – płótno, akryl, len, gałęzie, drewno, 90 x 130 cm

Bez tytułu  
– płótno, akryl, gałęzie, 

bawełna, drewno, 90 x 65 cm
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Urodzony we Wrocławiu. Dyplom w 1986 roku z wyróż-
nieniem z malarstwa, ASP we Wrocławiu. Tworzy obra-
zy, rzeźby, instalacje: zestawy obrazów, obiekty modu-
łowe, wizualne skojarzenia. Inspiracje czerpie z różnych 
źródeł.
Jego prace są refl eksją na temat kultury, historii, histo-
rii sztuki, fi lozofi i. Tworzy swój własny wizualny język 

pełen znaczeń i metafor. Używa wielu technik, mate-
riałów. Od 1986 roku wystawia w Polsce i za granicą. 
Ostatnie wystawy grupowe: Festi wal Polskiego Ma-
larstwa Współczesnego,  Szczecin (2008); Art Fairs 
LINEART Gent Belgia – JoyeArt Center (2009, 2010); 
100 lat ZPAP, BWA, Wrocław; „Podwodny Wrocław”, 
Galeria U, Wrocław (2011); „Podwodny Wrocław”, 

Galeria MD_S, Wrocław (2012).

Prace powstałe na plenerze w Kliczkowie są wynikiem 
inspiracji twórczością Boba Dylana, a szczególnie wier-
szem „Ciężki deszcz” oraz pracą jako homage dla A.G.W. 
(Abraham Gott lob Werner) niemieckiego geologa uro-
dzonego  w Osiecznicy nieopodal Kliczkowa. Jako pierw-
szy w 1789 roku nazwał minerał – jeden z alotropów wę-
gla słowem „graphite” (z gr. graphein, rysować/pisać). 
Grafi t jest powszechnie używany do wyrobu ołówków.

Marek Marchwicki
marekmarch@gmail.com 

I myslę, I mówię  – akryl, wydruk, płótno, 50 x 60 cm
Dyptyk Hommage à A.G.W. (I) – płótno, grafi t, 27 x 33 cm, 

(II) – akryl, wydruki, papier, grafi t, płótno, 30 x 40 cm
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Renata Micherda-Jarodzka
rjarodzka@gmail.com

Do punktu sanitarnego – akryl na papierze, 190 x 157 cm

Rdza – akryl na papierze i metalu, 130 x 117 cm
Spadaj – akryl na papierze i metalu, 200 x 157 cm

Skończyła w 1987 roku studia malarskie w pracowni 
Stanisława Kortyki we wrocławskiej uczelni plastycznej.
Głosiła wówczas i stosowała zasadę malarstwa anty-
estetycznego lub dosłownie brzydkiego.
Ta młodzieńcza negacja zaowocowała płótnami duży-
mi, pełnymi ekspresji i rzeczywiście nienadającymi się 
do ozdoby ścian. Ich kolorystyka utrzymana była prze-
ważnie w tonacji czerni i szarości. Obrazy w zasadzie 
abstrakcyjne, chociaż wywodzące się z doznań świata 
rzeczywistego, kryły jednak fi gurację.
Pobyt w Kanadzie, zmiana klimatu kulturowego oraz 
wpływy amerykańskie, określiły dalsze poszukiwania 
artystki. Materia malarska jej obrazów wzbogaciła się 
o nowe tworzywa: blachę, a także zaczęła zagarniać 
przestrzeń.
Autorka nadal kontestując powszechnie przyjęte za-
sady estetyki pokazuje w malarstwie swoje uczucia 
w momencie ich eksplozji.
Równolegle zajmuje się projektowaniem wnętrz. Mię-
dzy innymi brała udział w projekcie zespołu hotelowe-
go Art Hotel, który otrzymał Nagrodę Ministerialną 
I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze oraz tytuł Naj-
piękniejszego Wnętrza Roku w konkursie Towarzystwa 
Miłośników Wrocławia.
Zaprojektowała również wnętrza „Art Restauracji”, 
która została uznana przez Media Sukces & Warsaw 
Fashion Street za Modne Miejsce roku 2009 oraz otrzy-
mała II Nagrodę w konkursie Dolnośląska Budowa Roku.
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Artysta malarz. Studia PWSSP (obecnie ASP) we Wro-
cławiu. Dyplom w 1986 w pracowni malarstwa prof. 
Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1985-1989 pracownik 
dydaktyczny PWSSP we Wrocławiu. Stypendysta Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. Laureat konkursu im. Eugeniu-
sza Gepperta (wyróżnienie), Triennale Akwareli w Lubli-
nie (wyróżnienie), „Ciąg Dalszy Ceramika” 2001 Wrocław 
(Grand Prix). Uczestniczył w ok. 30 wystawach, w tym 10 
z nich to wystawy indywidualne. Brał udział w akcjach 
malarskich w przestrzeni miejskiej. Prace w zbiorach 
m. in. Muzeum Śląskiego oraz w zbiorach prywatnych.

Zapis poszukiwań wyrażony po przez ekspresyjny gest ma-
larskiej materii w kompozycjach czysto abstrakcyjnych, 
jak i odnoszących się do figuratywności, w których pozo-
staje ślad tematu zatrzymanego w kaligraficznym znaku.  

Bogusław Story
b.story.art@gmail.com

bez tytułu – technika własna, 100 x 70 cmbez tytułu – technika własna, 100 x 70 cm



22 23

Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP 
w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Je-
rzego Kałuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. 
Grzegorza Marszałka. Ma za sobą kilka wystaw indy-

widualnych. Uczestniczyła m.in. w wystawach: BWA, 
Sopot (1992); „E-30” Galeria Centrum Kultury, Rhe-
ine, Niemcy (1995); Polimetrie” BWA, Wrocław; 
„Promocje’95, Legnica (1996); „Pejzaż XX wieku”, 
Przegląd Polskiego Malarstwa, Bielsko Biała (1997); 
„Egeria 2002”, Ostrów Wlkp.; „II Międzynarodo-
we Biennale Miniatury”, Częstochowa, Warsza-
wa, „Cdn... grafika i rysunek”, Wrocław (2002); 
„IV Triennale autoportretu”, Radom (2003); „Cdn... 

malarstwo”, BWA, Wrocław; Triennale Malarstwa, 
Częstochowa/Sztokholm/Wrocław; „Configuration” 

Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szcze-
cin (2004, 2012); „Quadro-Art”, I Międzynarodowe 
Biennale Obrazu, Łódź (2007, 2011); „Eko-Balt”, Gdy-
nia (2009); „Przestrzenie wyobraźni”, BWA, Kielce; 
„VIII Triennale Małych Form Malarskich”, Toruń (2010); 
„Teraz sztuka – Art Now!”, wystawa z okazji 100-lecia 
ZPAP, Parlament Europejski, Bruksela (2011). Laureatka 
II nagrody „Stabilo Tone” w Poznaniu, nagrody „Promo-
cje’95” w Legnicy, III „Trangression” we Włoszech, na-
grody INTEGER „Cdn... malarstwo 2004” we Wrocławiu.

Krystyna Szczepaniak
kristinn.art@gmail.com

Bez tytułu  – akryl na pótnie, 100 x 100 cm

Tański „Łątka” – rysunek na papierze, 30 x 30 cm
Santos  – rysunek na papierze, 30 x 30 cm
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Ukończył ASP we Wrocławiu. Dyplom w 1993 roku. Był 
stypendystą Fine Art’s Ateliers of Hollywood w USA 
i Atlantic Region Learning Center w Kanadzie. Brał 
udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i 7 indywidu-
alnych, m.in. w: warszawskiej Zachęcie, BWA w Szcze-
cinie i Wrocławiu, Galerii „Foto-Medium-Art”, Galerii 
Miejskiej we Wrocławiu, Galerii Miejskiej w Kutnej 
Horze, Muzeum Regionalnym w Vysokim Mycie, Pol-
skim Instytucie w Pradze, Galerii „Toporowicz” w Los 
Angeles, Polskim Instytucie w Lipsku, Polskim Instytu-
cie w Bratysławie, Muzeum Krajowym w Brunszwiku, 
Salinenmuseum w Halle, „Von der Heydt” Museum 
w Wuppertalu, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Mu-
zeum Karkonoskim, Muzeum Medalierskim, Muzeum 
ASP i Muzeum Miejskim we Wrocławiu.
Jego dzieła znajdują się muzeach i kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Wło-
szech, Szwajcarii, Belgii, Norwegii, Kanadzie i USA.
Jest twórcą koncepcji artystycznej Sztuka Zjawiskowa 
oraz cyklów prezentacji pn.: „Mechabiotyle” (1992- 
-2007), „Postindustrium” (1994-2002) i „Miejsce wybo-
ru” (1998-2006).
Był członkiem grup artystycznych Karuzela Braders oraz 
Gabinetu Operacji Plastycznych. Uprawia takie dyscypliny 
twórcze jak: malarstwo, fotografia, environment, instala-
cje, performance, happening, szkło artystyczne i rysunek.

Igor Wójcik
impw@wp.pl

Mechabiotylae 115 – olej, akryl, technika własna na płótnie, 150 x 150 cm

Postindustrium 81-3 
– olej, akryl, technika własna na płótnie, 

100 x 240 cm
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Absolwentka PWSSP (ASP) we Wrocławiu. W 1991 roku 
dyplom w zakresie ceramiki w pracowni prof. Krystyny Cy-
bińskiej i pracowni malarstwa prof. Wandy Gołkowskiej. 
Zajmuje się ceramiką, rzeźbą. Bierze udział w wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych. Jest uczestnikiem 
licznych plenerów rzeźbiarsko-ceramicznych w kraju 
i za granicą.
Laureatka Międzynarodowego Biennale Ceramiki Fa-
enza (Włochy). Była współtwórcą autorskiej galerii 
„Tektum”, w ramach której jest autorką wielu realizacji 
ceramiczno-rzeźbiarskich i architektonicznych. Prowa-
dzi artystyczno-realizacyjną pracownię ceramiki. Pra-
ce w zbiorach m.in. Muzeum Ceramiki w Faenzie oraz 
w zbiorach prywatnych.

Agata Zworska-Story
agatazworska1@gmail.com

Obecność – papier, technika własna, 100 x 70 cmObecność  – papier, technika własna, 80 x 140 cm
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