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Výstava Města a řeky polské umělkyně Joanny Imielské je dalším představením soudobého výtvarného umění z tvůrčích dílen výtvarných pedagogů. V galerii Student pedagogické
fakulty Ostravské univerzity se v průběhu konání výstavy konaly cvičení a komentované prohlídky, během nichž byla studentům prezenčního a kombinovaného studia i frekventantům
univerzity třetího věku objasňována problematika soudobého výtvarného umění respektive
ty z jeho projevů, které mohly být názorně konfrontovány s vystavenými díly. V interpretačních pracovních seminářích byl kladen důraz na hledání a odhalování souvislostí mezi strukturami niterných i sociálních významů a jejich vztahu ke konkrétnímu místu (městu, krajině).
Práce se studenty byla usměrňována tak, aby jim byl výsledek vizuálních a obsahových dialogů diváka, tvůrce i interpreta inspirací pro jejich budoucí pedagogickou praxi.
~~~
Wystawa Miasta i rzeki polskiej artystki Joanny Imielskiej jest kolejną prezentacją sztuki współczesnej z warsztatu plastycznego pedagoga-artysty. W galerii Student Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego w czasie trwania wystawy, odbywały się ćwiczenia i zwiedzanie wystawy z komentarzem, podczas których studentom studiów dziennych i studiów łączonych oraz uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjaśniane były
zagadnienia związane z problematyką współczesnych sztuk plastycznych, szczególnie tych
jej przejawów, które mogły być obrazowo konfrontowane z wystawionymi dziełami. Podczas roboczych seminariów interpretacyjnych kładziono nacisk na poszukiwanie i odkrywanie
związków między strukturami znaczeń wewnętrznych oraz społecznych i ich stosunku wobec
konkretnego miejsca (miasta, pejzażu). Praca ze studentami była prowadzona w taki sposób,
by wynik dialogu widzialnej formy i treści, prowadzonych przez widza, twórcę i interpretatora
był inspiracją dla ich przyszłej praktyki pedagogicznej.
Tomáš Koudela, 2019
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Vybrané individuální výstavy
2018 Projekt New York, Polské a Slovanské centrum, New York (USA)
2017 Cestování s časem, Galeria Kuriera Plus, New York (USA)
2016 Czasopisanie, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, Piła (POL)
Kaleidoskopy, Galerie Mira, Planetárium Ostrava (CZE)
2014 Zapisane godziny, Galeria Wspólna, Bydgoszcz (POL)
2011 Kształt czasu, Galerie im Atrium, Kongresové centrum Suhl (DEU)
2008 Kształt czasu, galerie WizyTUjąca, Varšava (POL)
Časový tvar, City Gallery Arsenał, Poznań (POL)
2006 Czas, Baltská galerie současného umění, Ustka (POL)
2001 Malba a kresba, Galerie WałbrzychArt BWA Castle, Książ Wałbrzych (POL)
1999 Kresby, Galerie Sielska, Štrasburk (FRA)
1998 Interiér trojúhelníku, Národní muzeum v Gdaňsku, Współczesnej Galeria Promocyjna, Opatow palác, Gdaňsk – Oliwa (POL)
Vybrané skupinové výstavy
2017 IX Trienále Polské současné kresby – Lubaczów 2017, Muzeum Kresów v Lubaczowě (Polsko) 2017 Dva horizonty, Muze
um Schloss Herzberg der Stadt Herzberg am Harz (DEU)
2016/17 Ósme drzwi Pustki, BWA Galeria Sztuki v Olsztynu (POL)
2016 Mikrokosmos 3, Galerie Slezskoostravská, Ostrava (CZE)
Soutěž malířství v celém Polsku Leon Wyczółkowski – Bydgoszcz 2016, Městská galerie BWA, Bydgoszcz (POL)
2010/11 Roz-Poznanie miejsca, Muzeum architektury ve Vratislavi (POL)
2007 Zahrady, bienále malířství, umělecká galerie BWA, Jelenia Góra (POL)
2006 Magazyn Sztuki, galerie WizyTUjanca, Varšava (POL)
2004 Malba z Leszna, Galeria w Ratuszu, Montluçon (FRA)
2002 První mezinárodní bienále pastelu – Nowy Sącz 2002, Małopolskie Výstaviště umění, Nowy Sącz 1998 XVII. Festival
polského moderního malířství, Zámek Knížat Pomorskich, Szczecin (Polsko) 1994 8 Prezentacje, Galerie De Mijlpaal,
Hansden – Zalder (BEL)

Joanna Imielska
Joanna Imielská (*16. listopadu 1962 v Bydgoszci) v letech 1983–1988 studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Poznani (v současné době na této škole vyučuje). Získala diplom v ateliéru profesorky Izabelly Gustowské. Od roku 1989 pracuje
na Univerzitě umění v Poznani (od roku 2013 profesorka, od roku 1994 vedoucí ateliéru kresby). V letech 2002–2008 byla proděkankou a v letech 2008–2016 děkankou Fakulty uměleckého vzdělávání Univerzity umění v Poznani.
Zabývá se kresbou a malbou. Zatím měla 60 individuálních výstav a účastnila se 125 kolektivních výstav v Polsku, Německu, Belgii,
Nizozemsku, Španělsku, Francii, České republice a USA.
„Projekt Města a řeky je zasvěcen městům, s nimiž jsem svázána rodinně nebo pracovně, které jsem navštívila, a které mne zaujaly
tak významně, že jsem začala studovat jejich historii, hledala jsem knihy, filmy a hudbu s nimi spojené. Samotný proces poznávání
měst je spojen se vzrušující cestou, s pomalým poznáváním míst, vytyčováním tras, vyhledáním detailů, které mě inspirují. Následné práce s cykly kreseb a maleb provádím podle následujícího schématu: pozorování – zkušenosti – vyhasínání – zapomínání
– obnovení ve zcela jiné perspektivě. Díky přemýšlení o městech a jejich prostranstvích vytvářím transformaci toho, co je reálné
na symbolické. Přechod objektu v syntetický znak se stává pro mne nadřazeným, uplatňujícím vidění analytické a více vrstevnaté.
Přesnost mé práce mi nedovoluje něco urychlit, práce nabývají charakter „osobních mandal,“ všechno plyne – stejně jako řeka –
a narůstá svým vlastním rytmem plným harmonie, soustředění a klidu.“ Hovoří o své tvorbě Joanna Imielska.
První práce určené chorvatským městům (Rovinj, Povlija, Fazana et al.) Imielska začala malovat v roce 2000, pak v roce 2008 pracovala na sérii kreseb Labyrinty věnovaných Bydgoszczy, Poznaniu a Lesznu, v roce 2016 vytvořila sérii věnovanou Miedziance.
Další série prací jsou o Ostravě (2017), Šanghaji (2018), New Yorku (2018) a Leszne (2018).
~~~
Joanna Imielska (*16. 11. 1962 w Bydgoszczy) w latach 1983–1988 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku
pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 2013 roku na stanowisku profesora zwyczajnego, od 1994 roku prowadzi
pracownię rysunku. W latach 2002–2008 pełniła funkcję Prodziekana, a w latach 2008–2016 Dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1990–1991 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz
Ministra Kultury w 2005 roku. W 2014 roku odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Do tej pory miała 60 wystaw indywidualnych oraz brała udział w 125 wystawach zbiorowych
w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach i USA.
Projekt Miasta i rzeki jest poświęcony miastom, z którymi jestem związana rodzinnie czy zawodowo, które odwiedziłam i w szczególny sposób mnie urzekły, a tym samym spowodowały, że zaczęłam zagłębiać się w ich historię, poszukiwać książek, filmów
i utworów muzycznych im poświęconych. Sam proces poznawania miast połączony jest z ekscytującą wędrówką, z powolnym
oswajaniem miejsca, wytyczaniem szlaków, wyszukiwaniem szczegółów, które mnie inspirują. Późniejsza praca nad cyklami rysunkowymi i malarskimi odbywa się według następującego schematu: obserwacja – doświadczanie – wygaszanie – zapominanie
– przywracanie na nowo w zupełnie innej perspektywie.
Pierwsze prace dedykowane miastom chorwackim (Rovinja, Povlija, Fazana i in.) zaczęłam malować w 2000 roku, następnie
w 2008 roku rozpoczęłam pracę nad cyklem Labirynty, a rysunki dedykowałam Bydgoszczy, Poznaniowi i Lesznu, w 2016 pojawił
się kolejny cykl poświęcony Miedziance. Kolejne cykle prac opowiadają o Ostravie (2017), Szanghaju (2018), Nowym Jorku (2018)
i Lesznie (2018).
Prowadząc rozważania o miastach i ich przestrzeni dokonuję przemiany tego co realne na symboliczne, przejście przedmiotu
w syntetyczny znak staje się dla mnie celem nadrzędnym, stosuję widzenie analityczne, wielowarstwowe. Precyzja moich działań
nie pozwala mi niczego przyśpieszać, prace przybierają charakter „osobliwych mandali”, wszystko płynie – niczym rzeki – i narasta
swoim rytmem pełnym harmonii, skupienia i spokoju.

Labirynt 8
technika własna na papierze
120×120 cm
2008

Labirynt 10
technika własna na papierze
120×120 cm
2008

Mikrokosmos 8 – Miedzianka – znikanie
akryl na płótnie
100×100 cm
2018

Mikrokosmos 9 – Miedzianka – odradzanie
akryl na płótnie
100×100 cm
2018

Ostrava 4 – A jednak zielone wzgórza
papier, cienkopis
28×89 cm
2017

Ostrava 7 – Planetarium
papier, cienkopis
28×89 cm
2017

Ostrava 5 – Czarna Gwiazda nade mną
papier, cienkopis
28×89 cm
2017

Ostrava 6 – 17 metrów pod Ziemią
papier, cienkopis
28×89 cm
2017

Szanghaj 16 – Płynący przez
Ogród Yu strumień
tusz, cienkopis na papierze
17×23 cm
2018

Nowy Jork – „Manhattan 3
tusz, cienkopis na papierze
15×21 cm
2018

Szanghaj 10 – Guilin Park
tusz, cienkopis na papierze
17×23 cm
2018

Nowy Jork – „Central Park
tusz, cienkopis na papierze
15×21 cm
2018
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