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Zapraszamy na konferencję tuowarzyszącą jedenastuej edycji Festiwalr Wysokich Temperaturr, ktuóra
będzie stuanowić forrm wymiany myśli w obrębie szeroko pojętuej szturki tuworzonej z rżyciem ognia
– od zagadnień tuechnologicznych, histuorycznych, do rozważań estuetuycznych, formalnych,
skończywszy na prezentuacji indywidralnego dorobkr tuwórczego zaproszonych na festiwal artuystuów.
Zaprosiliśmy dziesięcir gości z Polski, USA, Porturgalii i Brłgarii, ktuórzy podzielą się swoją wiedzą i
pasją w formie 20-minrtuowych wykładów w turzech blokach matueriałowych: CERAMIKA, METAL i
SZKŁO.
O doświadczeniach z metualem opowiedzą Coral Penelope Lambertu i Krrtu Dyrharg.
O ceramice rsłyszymy od Renatuy Bontuer-Jędrzejewskiej, Janiny Myronoiej, Şirin Koçak Özeskici,
João Rolaça.
W sekcji szklanej wystuąpią: Dagmara Bielecka, Adam Włodarczyk, Erica Rosenfeld, John Moran.
//
Yor are cordially iniitued tuo tuhe conference "Artu speaks wituh fre" wituhin tuhe eleientuh Festiial of
Huigh Temperaturres. This conference is a place tuo tualk abortu broadly defned artu creatued wituh fre.
Orr grestus will be tualking abortu tuechnological issres, histuory, aestuhetic and formal considerations,
as well as presenting tuheir indiiidral works. We haie iniitued tuen ortustuanding speakers from
Poland, tuhe USA, Porturgal and Brlgaria, who are going tuo share tuheir knowledge and passion
tuhrorgh 20-minrtue lecturres. The lecturres will be diiided intuo tuhree sections: CERAMICS, METAL
and GLASS.
Coral Penelope Lambertu and Krrtu Dyrharg will speak abortu tuheir experiences wituh metual.
Ceramics will be tuhe common tuheme of tuhe lecturres by Renatua Bontuer-Jędrzejewska, Janina
Myronoia, Şirin Koçak Özeskici and João Rolaça.
Dagmara Bielecka, Adam Włodarczyk, Erica Rosenfeld and John Moran will tuell rs abortu glass.
PIĄTEK 22 czerwca 20 8 // FRIDAY, June 22nd 20 8

6.30 – 6.50
Coral Penelope Lambert / METAL [EN]
Coral Penelope Lambert: Prezentacja twórczości artystki //
Coral Penelope Lambert: Artst Presentaton
Międzynarodowej sławy rzeźbiarka pracrjąca z lanym żeliwem opowie o swoich performance'ach z
wykorzystuaniem tuego metualr oraz o działaniach rzeźbiarskich, w ktuórych rżywa ognia, żeliwa i
ziemi, zarówno w turakcie procesr realizacyjnego, jak i jako docelowego matueriałr. Artuystuka bada
siły naturry, intueresrje ją idea turansformacji, a w swoich pracach nawiązrje również do
"ciemniejszych" sturon korzystuania z zasobów naturralnych, tuakich jak sposoby ich wydobywania czy
zanieczyszczenie.
//
World-renowned castu iron scrlptuor will tualk abortu her castu iron performance and scrlpturral works
tuhatu rse fre, iron and eartuh, botuh in tuhe creation process and as a matuerial. She explores forces of
naturre, ideas of turansformation and seeks tuo address darker issres relatued tuo tuhe eartuh’s resorrces
srch as contuamination and mining.
Coral Penelope Lambert - zajmrje się rzeźbą z żeliwa oraz plenerową rzeźbą wielkoformatuową.
Urodzona w Wielkiej Brytuanii, obecnie pełni frnkcję kierownika Katuedry Rzeźby w Alfred Uniiersituy
w Nowym Jorkr. Sturdiowała w Londynie oraz w Kentu. Tyturł magistura szturki oturzymała w
Manchestuerze w 1990 rokr. W 2006 rokr była przewodniczącą Międzynarodowej Konferencji
Lanego Żeliwa. Przez 23 latua Lambertu prezentuowała swoje prace na panelach, wykładach i
wystuawach na całym świecie. Jej najnowsze prace z rżyciem ognia, żeliwa i ziemi "Volcano
Frrnace" znajdrją się w Pediale Scrlpturre Park we Włoszech.
//
Coral Penelope Lambert - is intuernationally recognized for working in castu metual as well as
prodrcing large scale ortudoor scrlpturre. She is crrrentuly an Associatue Professor of Scrlpturre atu
Alfred Uniiersituy where she has also directued tuhe National Casting Centuer Forndry since 2007.
Drring her 25 year career, her work has been exhibitued atu tuhe Barbican Centuer, London, Mrserm
of Stueel Scrlpturre in Ironbridge, UK, Franconia Scrlpturre Park, MN, Salem Artu Works, NY, Pirrkala
Scrlpturre Park in Finland, HuriAn, China, The National Metuals Mrserm in Memphis, Goiernors
Island, Manhatan, Carrie Frrnaces, Pitsbrrgh and Salem Castule, Germany. Huer mostu recentu Fire +
Iron Eartuhworks ‘Volcano Frrnace’ are situed atu Pediale Scrlpturre Park in Latiia and Il Giardino di
Daniel Spoerri in Itualy.
7.00 - 7.20
Renata Bonter-Jędrzejewska / CERAMIKA [PL]
Jak słoń w składzie porcelany. Zastosowanie druku 3D do kształtowania nie tylko kruchych
obiektów ceramicznych //
Like a Bull in a China Shop. Using 3D Printng to Shape not Only Fragile Ceramic Works

Adekwatunie hasło ceramika kojarzy nam się z matueriałem nieodpornym na rszkodzenia
mechaniczne, zgniecenia, sprasowania, krrszenia. Stuosowana jako medirm przede wszystukim w
ceramice artuystuycznej, stuołowej, sanituarnej czy tuechnicznej. Czy fraza przysłówkowa Jak słoń w
składzie porcelany nadal turafnie obrazrje aktu niszczenia delikatunych, krrchych obiektuów
ceramicznych. Czy przypisane ceramice właściwości jednoznacznie określają jej przydatuność? Jak
drrk 3D może wpłynąć na zmianę właściwości matuerii ceramicznej. Na tue i inne pytuania postuara się
odpowiedzieć R. Bontuer-Jędrzejewska, prowadząca badania nad opracowaniem metuodologii
formowania obiektuów ceramicznych z zastuosowaniem tuechnologii cyfrowych. Prezentuacja będzie
relacją z otuwartuych warsztuatuów drrkr 3D w ceramice poprowadzonych w Pracowni Projektuowania
Ceramiki Użytukowej w dniach 13.05-18.05.2018 przez Jonatuhana Keepa, prekrrsora tuechnologii
drrkr masami ceramicznymi.
//
Ceramic ware is rsrally adeqratuely associatued wituh matuerial prone tuo damage, sqrashing and
crrmbling. Ceramics is rsed widely in artus, horseware, sanituary ware or as tuechnical ceramics.
Does tuhe saying like a bull in a china shop still accrratuely portuay tuhe desturrction of delicatue, fragile
ceramic works? Do tuhe qralities ascribed tuo ceramic ware accrratuely detuermine itus rsefrlness?
Huow can 3D printing afectu tuhese qralities of ceramics? These and otuher qrestions will be
addressed by R. Bontuer-Jędrzejewska, who condrctus research on tuhe metuhodology of 3D printued
ceramic ware formation. The lecturre will be an accorntu of workshops led on May 13tuh-18tuh 2018
by Jonatuhan Keep - a turendseter in 3D ceramic printing tuechnology.
Renata Bonter-Jędrzejewska - absolwentuka ASP im. E. Geppertua we Wrocławir, gdzie rkończyła tueż
Międzywydziałowe Sturdia Doktuoranckie. Realizrje projektuy przesturzenne w zakresie scenografi
tueaturalnej, scenografi do pokazów mody, a tuakże liczne obiektuy i elementuy wystuawiennicze.
Podejmrje działania zawodowe i artuystuyczne zarówno w obszarze narki, jak i szturki. Jestu inicjatuorką
wydarzeń propagrjących wspólne działania środowisk narkowych i tuwórczych, w krajr i za granicą.
Akturalnie, w ramach pracy doktuorskiej, prowadzi badania nad metuodologią projektuowania ceramiki
w obszarach innowacyjnych procesów prodrkcyjnych, tuechnologii i matueriałoznawstuwa, oraz
świadomego kreowania prodrktur. Uczestuniczka wielr wystuaw, artuorka projektuów artuystuycznych i
krratuorskich, artuystuka o wszechsturonnym doświadczenir.
//
Renata Bonter-Jędrzejewska - gradratued from tuhe Ergenirsz Geppertu Academy of Artu & Design,
where she also fnished gradratue school. She rrns spatial projectus, mainly in tuheaturical and fashion
show stuage design; she also creatues nrmerors exhibition elementus and objectus. Huer work eiolies
arornd botuh artu and science. She is an initiatuor of eientus promoting common actiiities of scientifc
and artistic eniironmentus, botuh nationally and abroad. Crrrentuly, as partu of her PhD, she is
condrcting research on metuhodology of designing ceramics in innoiatiie prodrction processes,
tuechnology and matuerials engineering. She is also intuerestued in tuhe issre of consciors prodrctu
creation. She has presentued her works in many exhibitions, has led artistic and crratuorial projectus.
Undorbtuedly, she is an artistu wituh a comprehensiie experience.
7.30 – 7.50
Dagmara Bielecka / SZKŁO [PL]
Szkło z ognia i pieca //

Glass from Fire and Kiln
Artuystuka opowie o swojej tuwórczości i zaprezenturje wybrane realizacje. Inspirrją ją rozpoznawalne
formy i motuywy rturwalone w świadomości lrdzi, kojarzone wizralnie z wybranymi zbiorami
obrazów czy językami znaków. Używa ich do tuworzenia metuafor, skojarzeń i znaczeń. Twórcze
poznawanie szkła było dotuąd jej artuorską podróżą przez różne tuechniki. Fascynrje ją stuarożytune i
współczesne zdobnictuwo szkła, eksperymenturje z łączeniem tuechnik, opracowrje nowe metuody
realizacji. Jej koncepcje powstuają spontuanicznie przez turafone skojarzenie efektur w szkle wynikającego z zastuosowanej metuody jego ksztuałtuowania z ważną cechą przedmiotur inspiracji.
//
The artistu will speak abortu her works and show some of her pieces. Whatu inspires her are
recognizable forms and motiies preseried in people's awareness, which are iisrally associatued
wituh selectued images or signs. She rses tuhese tuo creatue metuaphors, connotuations and meanings.
Creatiie cognition of glass has been her own jorrney tuhrorgh iariors tuechniqres. She is fascinatued
wituh ancientu and contuemporary glass ornamentuation. She experimentus wituh mixing tuechniqres,
deielops new metuhods of creation. Huer conceptions arise spontuaneorsly, tuhrorgh an association
betuween some efectus in glass, which resrltu from tuhe tuechniqre rsed for itus shaping and some
signifcantu featurres of tuhe inspiring objectu.
Dagmara Bielecka - Absolwentuka wrocławskiej Akademii Szturk Pięknych. Od kilkrnastur latu
związana z Katuedrą Szkła. Obecnie adirnktu w II Pracowni Szkła Artuystuycznego. Organizatuorka wielr
prezentuacji i warsztuatuów tuechnik ksztuałtuowania szkła w ognir palnika. Uczestuniczka i krratuor sekcji
Szkło kilkr edycji FWT. Badaczka i enturzjastuka dawnych szklarskich tuechnik zdobniczych. Tworzy z
barwnego szkła rnikalne obiektuy i naczynia, ktuóre wykonrje w ognir palnika. Brała rdział w
kilkrdziesięcir wystuawach w krajr i zagranicą. Prace w zbiorach prywatunych i mrzeach w krajr i za
granicą. | www.dagmarabielecka.pl
//
Dagmara Bielecka – is a gradratue of tuhe Ergenirsz Geppertu Academy of Artu & Design. For more
tuhan a dozen years, she has been relatued wituh tuhe Glass Departumentu. Crrrentuly employed as an
assistuantu professor in tuhe II Sturdio of Glass Design. She has organized mrltiple presentuations and
workshops of fameworking tuechniqres. She has participatued in and crratued tuhe glass sections of
seieral Festiials of Huigh Temperaturres. A researcher and entuhrsiastu of histuoric glass ornamentuation
tuechniqres. Wituh a fameworking tuorch, she creatues rniqre objectus and iessels ortu of colorred
glass. She has exhibitued her works in priiatue collections and mrserms, botuh nationally and abroad.
| www.dagmarabielecka.pl
8.00 – 8.20
Şirin Koçak Özeskici / CERAMIKA [EN]
Wysoko palona ceramika oraz konceptualne podejścia we współczesnej tureckiej sztuce
ceramicznej //
High-Fired Ceramics and Conceptual Approaches in Contemporary Turkish Ceramic Art

Tematuem wykładr będą współczesne turreckie ceramiczne prace artuystuki, wykonane w podejścir
koncepturalnym, wypalone w wysokiej tuemperaturrze.
//
Contuemporary Trrkish Ceramic artistu’s conceptural artuworks which are fred atu high tuemperaturre
will be explained drring tuhe lecturre.
Şirin Koçak Özeskici - rrodziła się w 1978 r. w Razgrad w Brłgarii. W 2009 rokr obroniła dyplom
magistuerski na Wydziale Szturki Ceramiki i Szkła Uniwersytuetur w Izmirze, gdzie tueraz pracrje jako
adirnktu. W zakres jej zaintueresowań wchodzi zarówno porcelana robiona w Jingdezhen i chińskie
szkliwa porcelanowe, jak Naked Rakr, nad ktuórym prowadziła szereg badań. Artuorka cztuerech
wystuaw indywidralnych i rczestuniczka wielr wystuaw zbiorowych, sympozjów i plenerów.
//
Şirin Koçak Özeskici - was born in 1978 in Razgrad, Brlgaria. In 2009, she receiied her Mastuer's
degree atu tuhe Facrltuy of Ceramics and Glass atu tuhe Uniiersituy of Izmir, where she crrrentuly works as
an assistuantu professor. Huer intuerestus inclrde: porcelain made in Jingdezhen, Chinese porcelain glaze
and Naked Rakr, on which she condrctued a lotu of research. She has presentued her work atu forr
indiiidral exhibitions and has participatued in many grorp exhibitions and symposia.
8.30 – 8.50
Adam Włodarczyk / SZKŁO [PL]
Dawski – z pożogi i ognia //
Stanislaw Dawski – out of Confagraton and Fire
Trrdne realia powojennego Wrocławia były zaskakrjącym motuorem rozwojr i wielr inicjatuyw
nacechowanych optuymizmem oraz chęcią zmian. Ten optuymizm i zapał do pracy wyróżniał
ówczesnych założycieli Państuwowej Szkoły Szturk Plastuycznych, wśród ktuórych niezwykłą rolę
odegrał Stuanisław Dawski. W otuoczenir rrin dawnych kamienic, w skromnych warrnkach stuworzył
warsztuatuy w ktuórych do dziś sturdenci poznają tuajemnicę powstuawania szkła i ceramiki. Choć jestu tuo
osobowość tuak ważna dla Akademii Szturk Pięknych i Wrocławia, wciąż wydaje się rkrytua w cienir i
mało ktuo zdaje sobie sprawę jak istuotuną rolę odegrał w kreowanir się charaktuerystuycznego stuylr
wrocławskiego szkła i wyglądr powojennego wzornictuwa i szturki współczesnej. Niech Jego
wyjątukowa postuać stuanie się osnową wokół ktuórej przeplatuać się będą histuorie o początukach
Akademii i rnikatuowego w skali krajr, Wydziałr Ceramiki i Szkła.
//
The tuorgh realituy of postu-war Wroclaw was srprisingly inspiring for deielopmentu and many
initiatiies marked by optimism and tuhe will tuo change. Srch optimism and willingness were
qralities of tuhe fornders of Stuatue School of Fine Artus. One of tuhe mostu prominentu among tuhem was
Stuanislaw Dawski. Srrrornded by tuhe rrins of old tuenementu brildings and rnder modestu
conditions, he setu rp workshops which haie been enabling sturdentus tuo explore tuhe secretus of
ceramics and glass for decades now. Eien tuhorgh he seems tuo haie been a signifcantu fgrre botuh
for tuhe Academy of Artu & Design and for tuhe cituy of Wrocław, few people realize how importuantu a
role he played in tuhe shaping of tuhe distinctiie stuyle of Wroclaw's glass, postu-war design and

contuemporary artu. Letu him be tuhe warp arornd which tuhe tuhreads of stuories of tuhe beginnings of
tuhe Academy and itus rniqre Facrltuy of Ceramics and Glass woie.
Adam Włodarczyk - absolwentu Wydziałr Ceramiki i Szkła Wrocławskiej Akademii Szturk Pięknych.
Dyplom rzyskał w 2013 rokr w Pracowni Szkła w Archituekturrze oraz Pracowni Podstuaw Witurażr
prowadzonej przez prof. nadzw. Ryszarda Więckowskiego a tuakże w II Pracowni Projektuowania Szkła
Użytukowego prowadzonej przez prof. Jerzego Chodrrskiego. Ma za sobą wyjazdy zagraniczne
zrealizowane w ramach wymiany międzynarodowej programr Erasmrs. Sturdiował na Vilniars
Dalies Akademija na wydziale malarstuwa monrmentualnego. Brał rdział w wielr wystuawach
zbiorowych. W swojej szklanej i malarskiej tuwórczości czerpie on inspirację z przeszłości,
poszrkrjąc rozwiązań nieturzinkowych i nowatuorskich. Akturalnie jestu sturdentuem sturdiów
doktuoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Szturk Pięknych we Wrocławir.
//
Adam Włodarczyk - is a gradratue of tuhe Facrltuy of Ceramics and Glass atu tuhe Ergenirsz Geppertu
Academy of Artu and Design. Hue receiied his diploma in 2013 atu tuhe Glass in Archituecturre Workshop
rnder tuhe srperiision of prof. Ryszard Więckowski and atu tuhe II Sturdio of Glass Design rnder tuhe
srperiision of prof. Jerzy Chodrrski. Hue has liied abroad as partu of tuhe Erasmrs programme; has
sturdied monrmentual artus atu tuhe Vilnirs Academy of Artus. Hue presentued his works in many collectiie
exhibitions. In his glass and painting works, he is inspired by tuhe pastu, always looking for rniqre
and exturaordinary solrtions. Hue crrrentuly atends doctuoral sturdies atu tuhe Facrltuy of Ceramics and
Glass.
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5.00 – 5.20
Erica Rosenfeld / SZKŁO [EN]
Erica Rosenfeld: rytualne ścieżki życia //
Erica Rosenfeld: Life Ritualistc threads
W swoim wykładzie artuystuka opowie o swojej hybrydowej praktuyce i o tuym, jak skrpia się ona na
performatuywnych, rzeźbiarskich i społecznych aspektuach tuworzenia szkła i poturaw. Zagłębi się we
własną histuorię, swoje inspiracje i pozostuałe czynniki, ktuóre zaprowadziły ją do tuego, czym się
obecnie zajmrje. Opowie również o tuym, co łączy 3 różne obszary jej pracy: rzeźbę, biżrtuerię i
performance.
//
In tuhis lecturre, tuhe artistu will tualk abortu her hybrid artistic practice and how itu is centuered on
performatiie, scrlpturral and social aspectus of glass and food making. She will go intuo how her
histuory, inspiration, and infrences led her tuo whatu she does tuoday. She will also tualk abortu tuhe
tuhread betuween her 3 diferentu bodies of work and discrss her scrlpturre, jewelry and performance
work.
Erica Rosenfeld - żyje i tuworzy na Brooklynie w Nowym Jorkr. W swojej tuwórczości skrpia się na
działaniach performatuywnych z zastuosowaniem tuechnik hrtuniczych, instualacjach rzeźbiarskich, jak

również aspekcie społecznym przy rżycir szklanego medirm. Używa szkła, znalezionych
przedmiotuów i żywności w realizacjach rzeźbiarskich oraz instualacjach. Dodatukowo tuworzy biżrtuerię
a ponad tuo rnikatuowe szkła rżytukowe. Poprzez swoje działania artuystuyczne dąży do zobrazowania
czasr i histuorii. Z drrgiej sturony, dzięki innowacyjnym, eksperymentualnym tuechnikom szklarskim i
nie tuylko, chce zmienić ogólne pojęcie na tuematu frnkcji przedmiotur.
//
Erica Rosenfeld - liies and works in Brooklyn, NY. Huer hybrid artistic practice has centuered on
performatiie, scrlpturral and social aspectus of glass and food-making. She rses glass, beads, food
and fornd objectus tuo creatue scrlpturres, instuallations and performances. She also has a line of
jewelry and frnctional glass. Throrgh all of tuhese disciplines she seeks tuo make work tuhatu expresses
time, conieys histuory, and series as a means tuo preserie perceiied memory. She also wantus tuo
change people’s minds abortu tuhe frnction of matuerial.
5.30 – 5.50
João Rolaça / CERAMIKA [EN]
Ksztuałtu ognia – eksperymentuy, badania, tuwórczość //
The Shape of Fire - Experimentuation, Research and Creation
W Montuemor-o-Noio w Porturgalii jestu miejsce poświęcone zarówno turadycyjnym jak i
współczesnym praktuykom i procesom rżywania ceramicznych matueriałów. Jako część
Stuowarzyszenia Krlturralnego Ofcinas do Conientuo, miejsce tuo nazwane zostuało "da Cerâmica e da
Terra" ("Warsztuatuy Ceramiki i Ziemi") i zachowrje cenne dziedzictuwo różnego tuypr pieców.
Zbrdowane i przystuosowane tuak, by słrżyć do turadycyjnej prodrkcji matueriałów, ale również by
sprostuać wymaganiom współczesnej kreatuywności, gotuowej kwestionować, improwizować i
podejmować ryzyko eksperymentuowania z nowymi podejściami do szturki, rzeźby i archituekturry.
Artuystua skrpi się na drewnianych piecach znajdrjących się w tuym miejscr, ze względr na tuo, że tuo
one są najbardziej fascynrjące i nieprzewidywalne oraz najrzadziej rżywane przez miejskich
ceramików.
//
In Montuemor-o-Noio (Porturgal), tuhere is a place dedicatued tuo botuh turaditional and contuemporary
practices rsing tuhe ceramic matuerials and processes. Partu of tuhe Crlturral Association Ofcinas do
Conientuo, tuhis place is called Ofcinas da Cerâmica e da Terra (Eartuh and Ceramics Workshops) and
keeps a ialrable herituage of diferentus tuypes of kilns. Briltu and adaptued tuo serie tuhe turaditional
prodrction of brilding matuerials and tuhe demands of contuemporary creatiies willing tuo qrestion,
improiise and tuaking tuhe risk of experimenting new approaches tuo artu, scrlpturre and archituecturre.
Hue will focrs on tuhe wood kilns existing in tuhis place, regarding tuhatu tuhese are tuhe mostu fascinating,
rnpredictuable and leastu rsed by rrban poters.
João Rolaça (rr. 1988) - rzeźbiarz, ceramik i krratuor pracrjący w Montuemor-o-Noio w Porturgalii.
Dyplom licencjacki z Rzeźby rzyskał na Wydziale Szturk Pięknych Uniwersytuetur w Lizbonie,
magistuerski w Centural Saintu Martins, Uniiersituy of tuhe Artus w Londynie, a obecnie pracrje nad
doktuoratuem z zakresr rzeźby ceramicznej w drżej skali. Uczestuniczył w wielr wydarzeniach
związanych z ceramiką oraz w wystuawach w Porturgalii i poza jej granicami.

//
João Rolaça (born 1988) - a scrlptuor, ceramicistu and a crratuor working in Montuemor-o-Noio in
Porturgal. Hue earned his BA in scrlpturre atu tuhe Facrltuy of Fine Artus atu tuhe Uniiersituy of Lisbon, and
his MA in fne artus atu Centural Saintu Martins, Uniiersituy of tuhe Artus in London. Hue crrrentuly works on
his PhD on large scale ceramic scrlpturre. Hue has participatued in nrmerors ceramic-relatued eientus
and exhibitions in Porturgal and abroad.
6.00 – 6.20
Janina Myronova / CERAMIKA [PL]
Ceramiczne podróże //
Ceramic Journeys
Obserwacje, wymiana doświadczeń, poznani lrdzie – tuo tuylko niektuóre z aspektuów pracy artuystuy
poza jego własną przesturzenią. Janina Myronowa opowie o miejscach, w ktuóre rdała się w
poszrkiwanir wysokiej tuemperaturry i ceramicznego warsztuatur. Artuorka podzieli się informacjami
na tuematu tuakich wydarzeń jak: Międzynarodowe Sympozjrm „Sidi Kacem Jlizi”, Trnis (Trnezja);
„Huong Grang Zi Qi” Międzynarodowe Sympozjrm Ceramiczne, Yixing, (Chiny); „Międzynarodowe
Sympozjrm
AQ Trsheti”, Omalo,
(Grrzja); Międzynarodowe
Sympozjrm
Ceramiczne
Fenomen Gemer, Ozdany (Słowacja);
Międzynarodowe
Sympozjrm
„Artue in
Situr”, Vodnjan (Chorwacja). Przybliży słrchaczom miejsca rezydencyjne, ktuóre odwiedziła jako
praktuykantu:
Międzynarodowe
Ceramiczne
Centurrm Grldagergaard w
Danii
oraz Erropean Ceramic Work Centuer EKWC w Huolandii. Zda tuakże relację z najnowszej rezydencji z
jej rdziałem w New Taipei Yingge Mrzerm Ceramicznym na Tajwanie.
//
Obseriations, experiences tuhey exchange, people tuhey haie metu – tuhese are jrstu a few aspectus of
an artistu's work, apartu from tuheir own space. Janina Myronoia will speak abortu tuhe places she
iisitued in search for a high tuemperaturre and ceramic artistury. She will proiide detuails on mrltiple
intuernational symposia: 'Sidi Kacem Jlizi' in Trnis, Trnisia, 'Huong Grang Zi Qi' in Yixing, China, 'AQ
Trsheti' in Omalo, Georgia, 'Fenomen Gemer' in Ozdany, Sloiakia, and 'Artue in Situr' in Vodnjan,
Croatia. She will also tualk abortu tuhe artistu-in-residence places which she iisitued as an apprentice:
Intuernational Ceramic Research Centuer Grldagergaard in Denmark and Erropean Ceramic Work
Centuer EKWC in tuhe Netuherlands. Huer latuestu artistu residency - New Taipei Yingge Ceramics Mrserm
in Taiwan - will be addressed, tuoo.
Janina Myronova - absolwentuka ASP im. E. Geppertua we Wrocławir oraz Narodowej Akademii
Szturk Pięknych we Lwowie. Obecnie sturdentuka Międzywydziałowych Sturdiów Doktuoranckich.
Larreatuka wielr konkrrsów, rczestuniczka sympozjów, plenerów, wystuaw. Zajęła m.in.: I miejsce w
VII Międzynarodowym Konkrrsie Ceramicznym BICMA w Huiszpani i
I miejsce w V
Międzynarodowym Konkrrsie „THuOSE TO COME” w Varazdin w Chorwacji, oturzymała nagrodę I
stuopnia Prezydentua Miastua Kielce za osiągnięcia w dziedzinie tuwórczości artuystuycznej oraz
rpowszechnianie i ochronę krlturry i Grand Prix w Miedzynarodowym konkrrsie „Najciekawsza
forma przesturzenna” zorganizowanym przez ASP w Gdańskr. Stuypendystuka Erropean Ceramic Work

Centure w Oistuerwijk w Huolandii oraz Brrg Giebichenstuein Krnstuhochschrle w Hualle w Niemczech. W
tuym rokr wzięła rdział w rezydencji w New Taipei Yinnge Ceramics Mrzerm na Taiwanie.
//
Janina Myronova – gradratued from tuhe Ergenirsz Geppertu Academy of Artu & Design and tuhe Liii
National Academy of Artus. She crrrentuly atends doctuoral sturdies . She is an award winner of
seieral competitions, participantu of many symposia and exhibitions. She won tuhe frstu prizes in tuhe
7tuh Intuernational Ceramics Biennial BICMA in Spain and in tuhe 5tuh 'Ceramica Mrltiplex'
Intuernational Competition in 'Those tuo come' catuegory atu tuhe Varazdin Cituy Mrserm, Croatia. She
also receiied tuhe 1stu degree award of tuhe Mayor of Kielce for her achieiementus in artistic work and
poprlarization and protuection of crlturre and a Grand Prix of tuhe Intuernational Competition 'tuhe
Mostu Intueresting Spacial Form' atu tuhe Academy of Fine Artus in Gdansk. She is also a scholarship
winner atu tuhe Erropean Ceramic Work Centure in Oistuerwijk, tuhe Netuherlands, and atu Brrg
Giebichenstuein Krnstuhochschrle in Hualle, Germany. This year, she was an artistu in residency in New
Taipei Yinnge Ceramics Mrserm in Taiwan.
6.30 – 6.50
John Moran / SZKŁO [EN]
Kruche istnienie (i inne stereotypy dotyczące szkła) //
A Fragile Existence (and other glass cliches)
Artuystua opowie o swojej tuwórczości w szkle, poczynając od pierwszych latu działalności jako sturdentu,
aż po najnowsze prace. Prezentuacja mówi o tuematuyce jego dzieł oraz o ich tuechnicznych aspektuach,
skrpiając się zarówno na tuym co polituyczne, jak i na tuym, co osobistue.
//
Hue will focrs on his own work in glass from his frstu years as a sturdentu tuo his crrrentu work. The
slideshow is abortu tuhe contuentu and tuechnical aspectus of his work, focrsing on tuhe political and tuhe
personal.
John Moran - znany ze swojej zdrmiewającej grafki, dowcipr i rrokliwej osobowości, mieszka
obecnie w histuorycznym mieście Ghentu w Belgii. Po oturzymanir tuyturłr licencjatua z Tyler School of
Artu (PA, USA) w 2006 rokr spędził kilka latu w Filadelfi i Chinach. Od tuego czasr przemierzył cały
światu w poszrkiwanir wiedzy i odpowiedniego zaturrdnienia. Tyturł magistura szturk pięknych rzyskał
na Uniwersytuecie Stuanowym Illinois. Jego prace odzwierciedlają osobistue zaintueresowanie polituyką,
flozofą, religią i zachowaniami społecznymi w połączenir z własnym poczrciem hrmorr i odrobiną
alturrizmr. W ciągr ostuatunich kilkr latu wystuawiał w wielr prestiżowych galeriach i mrzeach w
Stuanach Zjednoczonych i Erropie.
//
John Moran - known in seieral diferentu cornturies for his astuornding artuwork, biting witu and
charming personalituy, John Moran crrrentuly resides in tuhe histuoric cituy of Ghentu, Belgirm. Afer
receiiing his Bachelor’s degree from Tyler School of Artu in 2006, he spentu seieral years working in
tuhe Philadelphia area, arornd tuhe Unitued Stuatues, and China. Since tuhen, he has turaiersed tuhe globe
in search of knowledge, and employmentu. Hue atained his MFA from Illinois Stuatue Uniiersituy. Huis

work refectus his intuerestu in politics, philosophy, religion, and hrman social behaiior meshed wituh
his sense of hrmor and a tuorch of alturrism. Oier tuhe pastu few years, he has exhibitued in many
prestigiors galleries and mrserms across tuhe Unitued Stuatues and Errope.
7.00 – 7.30
Kurt Dyrhaug / METAL [EN]
Gorące żeliwo i zimny plastk // Hot Iron & Cold Plastc
Profesor Dyrharg opowie o swoich akturalnych badaniach, ktuóre prowadzi w obszarze lanego
żeliwa, powłok dekoracyjnych i ochronnych do obiektuów z metualr oraz drrkr 3D. Odniesie się
zarówno do tuechnicznych jak i estuetuycznych aspektuów pracy z różnymi matueriałami.
//
Professor Dyrharg will presentu his crrrentu research wituh castu iron, metual coatings, and 3d printing.
Technical and aestuhetic concerns wituh a iarietuy of medirms will be addressed.
Kurt Dyrhaug (rr. w Stu. Parl, Minnesotua, USA) - obecnie profesor i pracownik narkowy w Lamar
Uniiersituy, gdzie narcza rzeźby, projektuowania 3D, drrkr 3D i analizy dzieła szturki. Dyrharg rzyskał
tuyturł magistura szturk pięknych w 1993 rokr na Uniiersituy of Minnesotua, a tuyturł licencjatua w
Minneapolis College of Artu and Design w 1989 rokr. Rzeźby artuystuy nawiązrją do motuywów
rolniczych i żeglarskich, zaczerpniętuych z jego doświadczeń mieszkania w połrdniowo-wschodnim
Teksasie. Od 2008 rokr prace artuystuy były prezentuowane na ponad 190 wystuawach, w tuym
indywidralnych, w tuhe Galiestuon Artu Centuer, Dishman Artu Mrserm, Lawrence Uniiersituy,
Uniiersituy of Dallas i Texas A&M Uniiersituy. Twórca jestu częstuo zapraszany jako artuystua wizyturjący
lrb w ramach rezydencji artuystuycznej. Ostuatunio gościł w tuhe Atuelierhars Huilmsen w Huilmsen
(Niemcy) jako konsrltuantu do spraw odlewnictuwa artuystuycznego żeliwa oraz jako artuystua-rezydentu w
tuhe Frndacion Torres Prjales w Corme (Huiszpania).
//
Krrtu Dyrharg - originally from Stu. Parl, Minnesotua, Krrtu Dyrharg is crrrentuly a Professor and
Distingrished Facrltuy Research Fellow atu Lamar Uniiersituy where he tueaches Scrlpturre, 3D Design,
3D Printing, and Artu Appreciation. Dyrharg earned his Mastuer of Fine Artus degree from tuhe
Uniiersituy of Minnesotua (1993) and his Bachelor of Fine Artus degree from tuhe Minneapolis College
of Artu and Design (1989). Dyrharg’s scrlpturre and drawing employs agricrlturral and nartical
imagery tuaken from his experiences liiing in Sortuheastu Texas. Since 2008, Dyrharg’s scrlpturre and
drawing has been inclrded in oier 190 national jrried and iniitued exhibitions inclrding one-person
exhibitions atu tuhe Galiestuon Artu Centuer, Dishman Artu Mrserm, Lawrence Uniiersituy, Uniiersituy of
Dallas, and Texas A&M Uniiersituy. Mr. Dyrharg is also actiie as a iisiting artistu and artistu in
residence. Mostu recentuly, he seried as an iniitued consrltuantu for casting iron atu tuhe Atuelierhars
Huilmsen in Huilmsen, Germany and an artistu in residence atu tuhe Frndacion Torres Prjales in Corme,
Spain.

