
Tygrys Annamicki Biały i Tygrys Annamicki Zielony, 2015Marlon, glina z szamotem ręcznie lepiona, 
platyna ceramiczna, 2015

Beauty, glina z szamotem ręcznie lepiona, 
platyna ceramiczna, 2015

Świnka Dorothy, glina z szamotem ręcznie lepiona , szkliwa, 2015

Alicja-figura siedzią ca, 2011Wilkołak II, glina z szamotem ręcznie lepiona , szkliwa, 2015

Noc Księżycowa

- Jedno wiadomo na pewno: biały kiciuś nie miał z tą sprawą nic wspólne-
go; od początku do końca, winien był czarny kociak … pisał słusznie przed 
stu czterdziestu trzema laty Lewis Carrol w swym drugim tomie przygód 
Alicji. I choć miał rację, to zapomniał nadmienić, że w tej historii maczali 
łapki i inni. Swoje pazurki wsadziły w nią wilki, grzebały w niej obutymi
w trzewiczki raciczkami świnki, no i były też jednorożce, które stąpały 
dostojnie, by nie sprawić przykrości Annie, która urobiła się po łokcie na-
dając im kształty dostrzeżone w swojej cudownej wyobraźni. Ta szalona 
menażeria dostarcza swojej kreatorce nieustannych wyzwań – musi się ona 
zmagać z oporem bezkształtnej gliny, ciężarem wychodzących spod jej 
palców konstrukcji, skrytymi w proszkach kolorami szkliwa. Potem jeszcze 
suszenie, złocenie i powierzenie w wielkim zaufaniu swej wizji żarowi pieca.

Po tej próbie żywiołu następuje kolejne wyzwanie, czyli 
sprawdzian cierpliwości przy studzeniu uzyskanych form. 
A wszystko to po to, by nas oczarować. Anna Malicka-
Zamorska jak wróżka jest przewodnikiem po wyśnionym 
świecie.

Swoją wystawą zaprasza na drugą stronę lustra – do 
zadziwiającego świata wyobraźni – w którym rzeczy-
wistość przegląda się w sztuce. Anna, jak Alicja, nie boi 
się niczego. Dlatego stają się jej powolne szczerzące kły 
bestie, smoki i wilkołaki.

Niby to stwory groźne, ale Anny ręka zdołała je udobru-
chać. Ich drapieżność poszła w kąt pozostawiając miej-
sce urodzie i łagodnemu przyzwoleniu. Przeciągają się 
leniwie, kroczą i rozsiadają wygodnie, kokietują, a nawet 
udostępniają brzuchy do drapania. 

Alicja trzyma na kolanach kota, który wcale się nie 
uśmiecha, jak ten z Cheshire, Hanna pląsa z wężami,
a Dorotka? Dorotki są dwie i równie dzielnie stawiają 
czoła przeciwnościom by dotrzeć do wymarzonej krainy.

Z tym, że Anna nie pozostawia złudzeń: Czarnoksiężnik 
nie rozprawi się z ich/naszymi problemami. Artystka daje 
jednak odbiorcom klucz – piękno – by można było sa-
memu otworzyć swe serce i umysł.

Artystka daje jednak odbiorcom 
klucz – piękno – by można było 
samemu otworzyć swe serce i umysł.

Agata Saraczyńska
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ANNA MALICKA-ZAMORSKA (UR.1942)

Rozpoczęła studia w 1959r. we Wrocławskiej PWSSP na Wydziale Ceramiki. 

Dyplom M.F.A otrzymała w 1965r. w pracowni Ceramiki Artystycznej profe-

sor Julii Kotarbińskiej i Krystyny Cybińskiej. Od 1965 r. jest członkiem ZPAP, 

a od 1973 r. Międzynarodowej Akademii Ceramiki (AIC) z siedzibą 

w Genewie. Artystka wzięła udział w międzynarodowych sympozjach 

ceramiki w Polsce, Czechach, USA, Australii, Słowenii i Francji. 

Ma na koncie wystawy indywidualne we Wrocławiu, Wałbrzychu, Warszawie, 

Gdańsku, Sydney, Melbourn, Iowa, Sztokholmie, Dusseldorfie i Berlinie.

Jej prace goszczą w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 

Muzeum Miejskim Wrocławia, wrocławskim Pałacu Królewskim, Muzeum 

Ceramiki i Szkła w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 

Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Sztuki w Bytomiu, Muzeum Ceramiki 

w Faenzie, Muzeum Ceramiki w Kecskemet, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Nashville, Taipei Fine Arts Museum w Tajwanie, Dziale Współczesnej 

Ceramiki w Muzeum Bassano del Grappa we Włoszech, Muzeum Ceramiki 

KERAMION w Frechen, ARIANA Museum w Genewie, Benaki Museum 

w Atenach, Art Museum w Saragossie, Keramickie Muzeum 

w Pradze, Prefectual Modern Art Museum w Japonii, Taipei County 

Yingo Ceramics Museum w Tajwanie, Icheon World Ceramic Center-

Icheon w Korei Południowej, Muzeum Sztuki w Seulu, Hanhyanglim 

Galery w Korei Południowej, G.A.I.E Art Colection w Churchill, Vic 

w Australii, Appelation Craft Center, w Devise-Tenn. w USA, Wales 

Art Center w Aberythwyth oraz w wielu prywatnych kolekcjach.

Artystka była wielokrotnie nagradzana w międzynarodowych 

konkursach ceramiki. Od 1997 do 2007 obejmowała stano-

wisko prezydenta i animatora ICS „Porcelana Inaczej”.

Anna, jak Alicja, nie boi się niczego. Dlatego stają się jej powolne 
szczerzące kły bestie, smoki i wilkołaki. Niby to stwory groźne, ale 
Anny ręka zdołała je udobruchać. Ich drapieżność poszła 
w kąt pozostawiając miejsce urodzie i łagodnemu przyzwoleniu.

Niebieskookie koty w złocie. Łaciate świnki w trzewikach. Ostrozębne kolorowe wilki. A wśród nich Anna. 
Jakby z krainy innej: labiryntu snów, wyobrażeń i czarów. 
Taki jest świat Anny Malickiej-Zamorskiej i wystawa jej sztuki, której tytuł sugeruje zawartość. 
PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA.

Agata Saraczyńska Jednorożec Dorotka, glina z szamotem, 
ręcznie lepione, szkliwa, 2011

Złotko, glina szamotowa ręcznie formowana , porcelana, złoto ceramiczne, 2015
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