
V Festiwal Tkaniny w Szczecinie 

    24.09.2022 - 30.10.2022 
SPEKTRUM TKANINY

Tkanina jest w sztuce współczesnej od zawsze. Zadaniem artysty jest 
przybliżenie widzom jej niezwykłego wachlarza możliwości i piękna.

V Festiwal Tkaniny w Szczecinie to wyjątkowy program wystaw, warsztatów, 
spotkań prezentujących tkaninę artystyczną w szerokim aspekcie sztuki 
współczesnej. Ideą kolejnych edycji jest przełamanie konwencji tkaniny użytkowej i 
prezentacja szerokiego spektrum jej wartości artystycznej.

Tkanina powszechnie postrzegana jako materiał funkcjonalny, mniej jako 
twórcze medium, ma swoje równoprawne miejsce w sztuce. To przez szerokie 
spektrum zastosowania tkaniny, jej różnorodne struktury jest możliwa kreacja 
artystyczna. SPEKTRUM TKANINY to niesamowita wielowymiarowość wątków, 
splotów, struktur jest tematem przewodnim Festiwalu.

Niezliczone możliwości kolorów, wzorów i faktur tkanin, jak transparentność, 
zwiewność czy mechatość oddziałujących na zmysły czyni tkaninę medium 
niezwykłym, choć niełatwym. Technika pracy z tkaniną wymaga talentu, cierpliwości i
niezwykłego skupienia. Proces tworzenia jest żmudny i czasochłonny, często wiąże 
się z długoletnim nabywaniem doświadczenia i umiejętności warsztatu. Sam proces 
tkanina daje nieograniczone pole ekspresji twórcom. Jest jednym z bardziej 
intrygujących mediów twórczej wypowiedzi z wielowiekową tradycją i naznaczony 
wielokulturową symboliką. Stąd artystyczne realizacje bywają tak wielokierunkowe, 
tradycyjnie dekoracyjne lub eklektyczne i eksperymentalne. Artyści niejednokrotnie 
kontestują istniejące reguły, poszukują nowych rozwiązań, balansując między 
tradycją, a nowoczesnymi wzorami i technologiami. 

Tkanina artystyczna to swoisty fenomen dziedziny sztuki. Pomimo 
tysiącletnich tradycji nie jest dominująca w identyfikacji artystycznej. Nadal pozostaje 
między wzornictwem użytkowym a sztuką, przez co jest niedoceniana w zakresie 
ekspozycji publicznych. Tkanina wymaga oprawy – pomysłu na jej wyeksponowanie i
możliwości podziwiania jej kunsztu. Mimo, że tego typu dzieła znajdują się w 
większości ważnych instytucji sztuki współczesnej, to nie często są prezentowane w 
szerokim zakresie.

Festiwal Tkaniny jest przestrzenią, gdzie szerokie spektrum tkaniny 
artystycznej i jej twórców może być zaprezentowane w całym bogactwie kreacji.

 Tegoroczna edycja zagości w kilku instytucjach kultury w ścisłym centrum 
Szczecina m.in. w Książnicy Pomorskiej, w  siedzibie Związku Polskich Artystów 
Plastyków Galerii Kierat, Domu Skandynawskim oraz w Akademii Sztuki. 



Prace zaprezentuje ponad 50-ciu artystów z całej Polski wykorzystujących 
klasyczne metody tkackie, jak również mających bardzo nowoczesne podejście do 
tego medium.

Festiwal daje również możliwość twórczej konfrontacji, samodzielnego 
spróbowania swoich sił podczas licznych warsztatów artystycznych prowadzonych 
przez profesjonalistów. 

Kalendarium
24.09.2022 - 22.10.2022 - Książnica Pomorska, sala pod piramidą

”DOTYK TKANINY” - Wystawa sekcji tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku 
Polskich Artystów Plastyków

30.09 – 15.10. 2022 - Galeria Rektorska R+

” blis(s)kość” - wystawa oraz performance artystki Anny Chudzik – Pawlik 

inauguracja roku akademickiego 2022/2023, Akademia Sztuki w Szczecinie

08.10.2022  - Galeria Mały Kierat

Performance Lilianny Borowskiej i Aleksandry Gisges-Daleckiej  „Światłem i 
Cieniem”

08.10- 30.10.2022 – Galeria Kierat

”FAKTURY,STRUKTURY,TEKSTURY” 

- wystawa artystów wrocławskiej sekcji tkaniny Związku Polskich Artystów Plastyków

Warsztaty z Mistrzyniami:
- warsztaty miodowego batiku i malowania na jedwabiu Lilianna Borowska

- warsztaty tworzenia patchworku Agnieszka Kaczmarska, Jola Sobolewska

- warsztaty tworzenia obrazów z filcowanej wełny Anna Domaradzka

- warsztaty malowania toreb indonezyjską metodą stemplowania Aldona Kunc

- warsztaty haftu matematycznego Agnieszka Kaczmarska, Jola Sobolewska

- warsztaty ebru – malowanie na wodzie Anna Kaplun – Buryk

- warsztaty farbowania tkanin metodą shibori Aleksandra Gisges-Dalecka

- warsztaty tkackie, tkanie partycypacyjne Renata Ramola

Kurator Festiwalu: Aleksandra Gisges-Dalecka, artysta plastyk o specjalności tkanina
artystyczna, scenograf, animator kultury, członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków. 

Współkuratorki: 

Lilianna Borowska - ZPAP Wrocław / Magdalena Tyczka - ZPAP Szczecin


