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Studentka Politechniki  Koszaliński ej
podbija świat. Jej biżuteria na wystawie
w Mediolanie
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Biżuteria Hanny Kowalskiej z P olitechniki Koszalińskiej
będzie po raz drugi prezentowana na  wystawie w
Mediolanie. Studentk a drugiego roku s tudiów drugiego
stopnia na  k ierunku wzornictwo pokaże we Włoszech dwie
brosze z tekstyliów i  s rebra – informuje uczelnia.

Po raz drugi biżuteria studentki Politechniki Koszalińskiej Hanny

Kowalskiej będzie prezentowana na wystawie w Mediolanie. Od 11

października br. jej prace będzie można podziwiać także w galerii w

Poznaniu.

Hanna Kowalska studiuje Wzornictwo – jest na drugim roku studiów

drugiego stopnia. Jej przygoda z biżuterią trwa od kilku lat. Kilka razy, w

ramach wymiany studenckiej przebywała w Finlandii, gdzie

zafascynowała się skandynawską kulturą i sztuką złotniczą. Od tego

czasu eksperymentuje, wykorzystując w swojej twórczości różne

materiały: piasek, żywicę, bursztyn, szkło, a nawet mech.

W lutym br. jako jedyna osoba z Polski zaprezentowała swoją twórczość

na światowej wystawie biżuterii Artistar Jewels 2019 w Mediolanie.

Wydarzenie towarzyszyło słynnemu Tygodniowi Mody. Zaprezentowała

tam dwie broszki, które przygotowała w ramach obronionego na

Poli technice Koszalińskiej dyplomu licencjackiego (praca została

przygotowana pod opieką prof. Aliny Adamczak). Zdjęcia i opis biżuterii

Hanny Kowalskiej znalazły się w specjalnym albumie, który tra ł do

księgarń, galerii i markowych butików.

Polecany artykuł : Furgonetk ą zablokował  staczający s ię
wózek. Zobacz, jak kurier uratował  dziec...

Wkrótce (24-27 października br.) w Mediolanie odbędzie się kolejna

wielka wystawa i po raz kolejny będzie można tam podziwiać biżuterię

wykonaną przez naszą studentkę. – Moje prace już we wrześniu zostały

wysłane do Włoch – zdradza Hanna Kowalska. – Pokażę tam dwie brosze

z zupełnie nowej kolekcji. Tym razem użyte zostały tekstylia oraz srebro.

I tak jak poprzednio po wystawie ukaże się album, w którym znajdą się

zdjęcia również mojej biżuterii.

Tymczasem już niebawem – od 11 października – poznańska galeria YES

gościć będzie indywidualną wystawę Hanny Kowalskiej. Młoda

projektantka zaprezentuje tam kilkadziesiąt obiektów – głównie brosze i

naszyjniki. Prezentowana twórczość to rozwinięcie kolekcji

przygotowanej w ramach pracy dyplomowej. – Piasek to podstawowe

tworzywo, z którego wykonałam tę biżuterię. I tak jak poprzednio

wypełnieniem są bursztyn i szkło – wyjaśnia studentka.

„Kolekcja SANDSCAPES jest wynikiem prób

zinterpretowania na nowo niezmiennie

obecnego w życiu młodej projektantki

krajobrazu pols kiego wybrzeża. Stanowi

ona swego rodzaju próbę reminiscencji

emocji przeżywanych miejsc na język

materii, czego efektem są powstałe obiekty rzeźbiarskie tworzące małe,

indywidualne pejzaże” – napisano w zaproszeniu na wystawę.

Wystawę prac Hanny Kowalskiej będzie można do końca października br.

podziwiać w galerii YES przy ul. Paderewskiego 7 w Poznaniu. Wernisaż –

11 października, o godz. 19.
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Koncert „ Ukeje-Moje B oskie B uenos” i
„Tymański-Ciechowski” w Koszalinie


