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Adiunkt na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, kierownik Pracowni Tkaniny  
Dekoracyjnej, gdzie bada tajniki i możliwości struktur żakardowych.

h  Stulecie Bauhausu – kraty w tkaninie nicielnicowej i żakardowej 
Projekt: Anna Grabowska

Projekty powstały w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej w Akademii Sztuk Pięknych 

w Łodzi w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. Dla projektanta tkanin 

żakardowych dziedzictwo szkoły Bauhaus jest punktem odniesienia dla wielu działań. 

Szczególnie interesujące wydaje się zestawienie strategii działania niemieckiej 

uczelni z macierzystą, dla której tkanina stała się zagadnieniem fundamentalnym  

w początkach działalności, a istotnym do dziś.

pracownia Tkaniny Dekoracyjnej 
wyDziaL Tkaniny i UBiorU / aSp LÓDŹ
prowaDząca: Dr Dominika krogULSka-czekaLSka

„Projekty inspirowane są przede wszyst-
kim twórczością Josefa i Annie Albers. 
Na drodze własnego rozwoju i zaintereso-
wania strukturą tkaniny wybrałam motyw 
kraty. Wzór przełożony został na projekt 
tkaniny żakardowej – tutaj „krata” złożona 
jest w elementów prostokątnych i kwadra-
towych. Wzory dedykowane są tkaninom 
zarówno dwuwątkowym, dwuosnowowym, 
jak i trzywątkowym i trzyosnowowym, 
w zależności od stopnia skomplikowa-
nia kolorystycznego wzoru. Celem było 
osiągnięcie jak największej ekspresji 
kolorystycznej w poszczególnych projek-
tach, a także podniesienie świadomości 
projektowej idącej w parze z pracą z tak 
skomplikowanymi strukturalnie wzorami. 
Część projektów została zaprojektowana 
na kolorowo snutą osnowę i przeznaczona 
do zrealizowania na krośnie nicielnico-
wym. Powstały cztery wersje wzorów, 
będących pierwszą próbą i efektem 
zetknięcia się z tkaniną tkaną na krosnach 
nicielnicowych”.

f  Stulecie Bauhausu – kraty w tkaninie nicielnicowej  
i żakardowej, projekt: Anna Grabowska

 Anna Grabowska, I rok IIº

Dominika Krogulska-Czekalska
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Pracowna Tkaniny Dekoracyjnej

„Kolekcja powstała w nawiązaniu do obiek-
tów charakterystycznych dla architektury 
modernistycznej, takich jak Villa Savoy 
Le Corbusiera oraz Szkoła Bauhausu  
Waltera Gropiusa. Proces tworzenia  
wzorów polegał na przetworzeniu  
ich na strukturę tkaniny w taki sposób, 
aby stworzyć jednolitą płaszczyznę, 
a jednocześnie zbudować iluzję trójwy-
miarowej przestrzeni i światłocienia. 
Wzory z pewnego dystansu wyglądają 
jak geometryczna abstrakcja, z bliska 
uwidacznia sie forma brył architektonicz-
nych, które łącząc się ze sobą, tworzą 
duże, rozciągające się na szerokości 
tkaniny osiedla”.

o  Seria BAU, projekt: Paweł Wojda

Paweł Wojda, I rok Iº
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„BAUHS, to kolekcja pięciu tkanin wysta-
wienniczych. Nazwa powstała z wyrazu 
„Bauhaus” poprzez wyeliminowanie 
powtarzających się w nim liter. Każda  
tkanina to żakardowy plakat reprezentu-
jący kolejno jedną literę z nazwy kolekcji, 
której kształt został wypełniony autor-
skimi splotami kombinowanymi. Kompo-
zycje plakatu zwieńczone są podpisem 
projektu, na bazie którego powstał dany 
splot, nazwą oraz nazwiskiem autora. 
Do realizacji tkanin zostały wybrane 
następujące:  
•     Wassily Chair – Marcel Breuer,  
•     Baby Cradle – Peter Keler,  
•     Door Knob – Walter Gropius,  
•     Brno Chair – Mies van der Rohe,  
•     Chess Set Bauhaus – Josef Hartwing. 
Kolorystyka kolekcji jest utrzymana 
w barwach podstawowych – kolorze 
żółtym, czerwonym i niebieskim”.

j  BAUHS, projekt: Kamila Lewandowska

Kamila Lewandowska, I rok IIº
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Pracowna Tkaniny Dekoracyjnej

„Praca «IT’S NOT EASY BEING GREEN IN THE CITY» to zastaw tkanin wykonanych na zabytkowym, 
ręcznym krośnie żakardowym. Podwójna konstrukcja tkaniny umożliwia wykonanie wzoru, który 
jest rodzajem siatki, na której za pomocą interwencji w strukturę jednej warstwy można «wycinać» 
komunikat, piktogram czy znak. W przypadku tej tkaniny wycinanie tworzy rodzaj baneru z napi-
sem „GREEN”, powtórzonego w każdym z kolorów z przestrzeni barwnej CMYK (+ biel) – umownej 
przestrzeni barwnej, stosowanej w technologii druku offsetowego do uzyskania wszystkich innych 
kolorów, zazwyczaj na białym podłożu. Ten zabieg podkreśla dychotomię: to, co stwarza człowiek, 
a to, co istnieje niezależnie od ludzkiej działalności”.

„Ta sama wzornica o niewielkiej liczbie kart żakar-
dowych może służyć do wykonania zupełnie innej 
tkaniny. Przy użyciu tego samego łańcucha kart 
żakardowych powstała tkanina «Jazzcquard» – 
tkana kolorowymi wątkami, według wcześniejszego 
planu, następnie wycinana w sposób bardziej 
zbliżony do improwizacji – ukazuje zjawisko względ-
ności barw, tak ważne w twórczości Josefa Albersa, 
za pomocą medium, w którym tworzyła Annie Albers. 

W przypadku obu prac punktem wyjścia jest kon-
strukcja krosna, konstrukcja tkaniny i motyw, jaki 
chcę uzyskać. Zdeterminowana jest szerokość 
tkaniny, a co za tym idzie – liczba «okienek» w siatce.
Manewrować mogę kolorami przędz i wysokością 
tkanego wzoru (na bazie tej jednej wzornicy powstały 
wcześniej dwie inne tkaniny i na pewno powstaną 
nowe)”.

k  IT’S NOT EASY BEING GREEN IN THE CITY, projekt: dr Dominika Krogulska-Czekalska

 Jazzcquard, projekt: dr Dominika Krogulska-Czekalska g

dr Dominika Krogulska-Czekalska
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„Gdy myślę «Bauhaus», pierwsze, co widzę 
oczami wyobraźni, to dom Rietvelda. 
Projektując oba wzory, miałem z tyłu 
głowy wspomnienie wizyty w tamtym 
miejscu. Dwa projekty, które prezentują 
moje pojmowanie zagadnień związanych 
z Bauhausem, są wypadkową osobistych 
doświadczeń i analiz dotyczących dzia-
łalności tej grupy. Obie prace to geome-
tryczne, raportowane wzory, w klasycznej, 
bahausowskiej kolorystyce, o przeznacze-
niu odzieżowym. Inspiracją dla ich stwo-
rzenia był całokształt dorobku tej szkoły, 
ze szczególnym wskazaniem na miejsca 
z nią związane, które dane mi było zoba-
czyć na własne oczy”.

h  Rietveld kol 2 – detal, projekt: Kacper Witkowski

f  Rietveld kol 1 – detal 
Projekt: Kacper Witkowski

Kacper Witkowski, I rok IIº
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„W swoim projektach odwołuję się do tradycji szkoły Bauhausu, 
a w szczególności do dziedzictwa Gunty Stölzl i Oskara Schlem-
mera. Stölzl odegrała kluczową rolę w tworzeniu warsztatu 
tkackiego w Bauhausie. W swoim projekcie chcę podkreślić dwie 
rzeczy: z jednej strony rolę i znaczenie kobiet w historii projekto-
wania i ich unikatowy wkład w wymagającą i wciąż, niestety, nie 
dość obecną w przestrzeni publicznej sztukę tworzenia tkanin.

Moje projekty stanowią luźne interpretacje rozwiązań formalnych 
zastosowanych przez wspomnianych wyżej artystów, pozostając 
jednak w bliskiej relacji z ideami modernizmu i stylistyką szkoły 
z Weimaru i Deassau. Przy czym istotne tu dla mnie jest również 
odniesienie do klasycznej techniki żakardu i potraktowanie tego 
medium w sposób bardziej śmiały, dynamiczny i graficzny, poka-
zujący jego nieograniczone wizualne możliwości”.

l  Bauhaus wariacje 
Projekt: Maria Zielińska

h  Bauhaus wariacje 
Projekt: Maria Zielińska

Maria Zielińska, I rok IIº
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