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W wystawie zaprezentują swoje prace wrocławscy artyści związani ze sztuką 
tkaniny artystycznej: Ewa  Maria Poradowska- Werszler, Lilianna Borowska, Agnieszka
Godszling, Robert Wieczorek, Rafał Werszler, Zuzanna Kociołek, Aleksandra Gisges-
Dalecka, Honorata Werszler, Bartosz Burgielski, Agnieszka Kazała, Dagmara 
Chotnicka- Świat, Anna Jesinowicz - Nguyen

 Faktury, struktury, tekstury często stosuje się te pojęcia niezgodnie z ich desygnatem
i myli je między sobą. Nic dziwnego, bo rozróżnienie i właściwe stosowanie wymaga 
poznania podstaw tworzenia materii, które wyjaśnia sposób powstawania i budowę tkanin. 
Struktura tkaniny odnosi się do jej budowy. Tekstura określa konsystencję, odwołując się 
czasami do wzoru na jej powierzchni. Faktura zaś jest sposobem ukształtowania tekstylnej 
powierzchni.

Jakkolwiek skomplikowane mogą wydawać się te procesy, prawda o podstawowej 
budowie tkanin jest bardzo łatwa do zapamiętania. W odróżnieniu od innych typów płaskich 
wyrobów włókienniczych, tkaniny powstają zawsze z dwóch układów nitek tzn. z osnowy i 
wątku, gdzie osnowa tworzy linie pionowe, wątek zaś wplata się w ten układ w poziomych 
podziałach. Połączenie tych dwóch układów według określonego porządku (splotu) tworzy 
strukturę tkaniny. Każdy splot tkacki ma wpływ na wygląd i przeznaczenie tkaniny. Bardzo 
ważna jest możliwość łączenia splotów, co z kolei powoduje, że otrzymujemy olbrzymią 
liczbę rozwiązań splotowych tkanin o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Ze splotami tkackimi i właściwościami przędzy związana jest tekstura tkaniny, która 
określa przestrzenny układ nitek i ich wzajemne powiązania. Faktura jest charakterystyczną 
strukturą powierzchni tkaniny, wynikająca z właściwości fizycznych przędzy, z której jest 
zrobiona, albo sposobu jej obrobienia. Może ona być gładka, chropowata, falista, 
supełkowata, niejednolita, pomarszczona, plisowana etc. Często określana jest przez 
porównanie do innego materiału, mającego specyficzny i ogólnie rozpoznawalny wzór 
powierzchni (na przykład faktura aksamitna, skórzasta, płócienna). 

Nazwa wystawy wrocławskich artystów to chęć skupienia się na chwilę nad 
wewnętrznym procesem  tworzenia dzieła sztuki jakim jest tkanina. Jak dużej precyzji 
warsztatu wymaga, aby uzyskać zamierzony efekt. Jaki daje też bezmiar możliwości 
twórczych po oswojeniu podstaw tej trudnej dziedziny artystycznej. Artyści w swoich pracach
ukazują kolejne kroki wtajemniczenia.  Odkrywają przed widzem nieprzebrany kalejdoskop 
możliwości.  Na wystawie zobaczymy tradycyjne techniki tkackie a również pełną gamę 
artystycznych nowatorskich poszukiwać od tkania żywymi piórami poprzez bajkową miękką 
rzeźbę.
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