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doktorat w dziedzinie Sztuk Plastycznych, w dyscyplinie Sztuki Projektowe, uzyskany na 

podstawie projektu doktorskiego pod tytułem Stąpając śladami litery wykutej w kamieniu – 

epigrafika Krakowa, nadany uchwałą rady Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Promotor – prof. Władysław Pluta, recenzenci – prof. 

Włodzimierz Dolatowski and prof. Marian Nowiński.

magisterium w dziedzinie Sztuk Wizualnych, summa cum laude, uzyskany na podstawie pro-

jektu magisterskiego pod tytułem Znikające światy, nadane przez radę Międzyuczelnianego 

Programu Podyplomowego w Dziedzinie Sztuk Wizualnych, Old Dominion University i Norfolk 

State University, Norfolk, va, usa. Promotor – prof. Ken Daley.

licencjat w dziedzinie Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Sarajewie,

Bośnia i Hercegowina.

dyplom technika sztuk plastycznych w dziedzinie Wystawiennictwa, 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Kraków, Polska.

działalność wykładowcza w instytucjach szkolnictwa wyższego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Sztuki, Zakład Wzornictwa. 

Starszy wykładowca prowadzący następujące przedmioty:

• Seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa;

• Projektowanie komunikacji wizualnej;

• Podstawy projektowania komunikacji wizualnej;

• Podstawy typografii.

• Komputerowe opracowanie wydawnictw.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych.

Konsultant w Katedrze Komunikacji Wizualnej.

Missouri State University, wydział Sztuki i Projektowania, Springfield, mo, usa. 

Starszy asystent prowadzący następujące klasy:

• Podstawy typografii;

• Podstawy projektowania graficznego;

• Ilustracja mody;

• Podstawy dwu- i trójwymiarowego projektowania.

Old Dominion University, Wydział Sztuki i Projektowania, Norfolk, va, usa.

Starszy asystent prowadzący zajęcia z Podstaw projektowania.

wykształcenie

informacje o zatrudnieniu w instytucjach naukowych
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twórcą uformowanym przez środowiska w których żyłam

W rodzimym Krakowie dorastałam otoczona przez osoby, które otworzyły moje oczy a przede 

wszystkim umysł, na wszechświat sztuk obfity w różne środki wyrażania uczuć i myśli. Moi 

Rodzice cenili kulturę i sztukę, wskazywali na historyczne skarby naszego Miasta, posiadali 

zasobną bibliotekę z ciekawą literaturą, z której korzystałam kiedy już nauczyłam się czytać. 

Duży wpływ na mój rozwój jako osoby i twórcy miała również moja Babcia, artysta ama-

tor, twórca niezliczonych akwarel i pasteli, a przede wszystkim sztuki użytkowej różnego 

rodzaju. Babcia była też znakomitą krawcową – dochód z wyrafinowanych kreacji, które 

szyła dla prywatnych klientek wspomagał jej skromny budżet. Potrzeba tworzenia pięknych, 

funkcjonalnych przedmiotów, którymi obdarowywała członków rodziny i znajomych, jest 

dla mnie zrozumiała dopiero teraz, po wielu latach i z perspektywy mojego własnego 

doświadczenia. Babcia, będąc wdową po oficerze zamordowanym w Katyniu, zmuszona była 

ukrywać swą tożsamość dla bezpieczeństwa swojego i całej rodziny. Związany z tym faktem 

strach o bezpieczeństwo padł cieniem na życie Babci, a pośrednio na nas wszystkich. Aby 

przezwyciężyć strach należało być silnym – tu pasja twórcza stała się środkiem przetrwania, 

a potrzeba tworzenia lepszej, alternatywnej rzeczywistości i dzielenia piękna z bliskimi 

była jej przejawem. Babcia malowała, rysowała, haftowała, rzeźbiła, szyła; cokolwiek robiła, 

dzieliła ze mną swoją wiedzę. Z równą pasją uczyła moje małe paluszki zawiłości kaligrafii, 

malarstwa akwarelowego jak i haftu. Z czasem rzemiosło krawieckie nauczone od Babci stało 

się bardziej wyrafinowane pod wpływem krawieckich pracowni Krakowa, słynących z tradycji 

i wyszukanej elegancji. Z czasem jej pasja stała się moją pasją...

Będąc jeszcze uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, dzięki wiedzy zdobytej od 

Babci zaczęłam tworzyć i sprzedawać pierwsze dzieła moich rąk w galeriach Krakowa. Były 

to sukienki inspirowane modą okresu Art Deco, wykonane ze starych firanek i gazy bawełnianej 

ułożonych w warstwy, zszytych, a następnie barwionych w mocnej herbacie. Te proste materiały 

nie były tak łatwo dostępne w Polsce pod rządami komunistów – były to czasy niedoboru 

wszystkiego, a zatem potrzeby tworzenia „czegoś z niczego” w celu przetrwania. Jedyną rze-

czą dostępną była tradycja rzemiosła, która stała się niezwykle przydatna w przekształcaniu 

prostych materiałów w piękne, unikatowe dzieła.

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie kształtowałam się pod wpływem 

znakomitych pedagogów takich jak polonistka prof. Helena Grzegorczyk, która nauczała nas 

nie tylko literatury, ale i szerzej zrozumianej historii kultury; artysta malarz prof. Stanisław 

Rodziński, który nie tylko korygował nasze poczynania artystyczne, ale inspirował nas do 

poszukiwania własnej osobowości twórczej; prof. Jan Maniecki, który obudził we mnie miłość 

do liternictwa; prof. Jan Rzehak, który wprowadził mnie do podstaw projektowania. Byli oni 

jednymi spośród wielu pedagogów, którzy nie tylko nauczali nas, ale zaszczepili w nas pasję 

twórczą, uznanie dla warsztatu i głód wiedzy. 

Nauczyciele dawali nam możliwość zaistnienia w kontekście profesjonalnym – jako uczen-

nica Liceum, w roku 1978 uczestniczyłam w otwartym konkursie na plakat zatytułowany 

Bezpieczeństwo na wodzie i dostałam pierwszą w życiu nagrodę. Już wtedy kochałam tę formę 

przekazu wizualnego – chodząc ulicami Krakowa nie sposób było pozostać obojętnym wobec 

znakomitych plakatów wyeksponowanych w przestrzeni miasta. To była autentyczna uczta 

duchowa – i nie tylko – była to też nieformalny rodzaj edukacji. Polski plakat nauczył mnie 

formułowania przekazu w postaci subtelnej, inteligentnej, trafnej metafory o oryginalnej for-

mie wizualnej zharmonizowanej z przekazem. Odbywając praktyki zawodowe na krakowskiej 

Telewizji w roku 1978 uczestniczyłam po raz pierwszy w projekcie multimedialnym realizując 

czołówkę typograficzną i efekty specjalne dla filmu dokumentalnego poświęconego losom 

artystki krakowskiej, która nieszczęśliwie straciła wzrok... Zrealizowany projekt znajduje się 

w archiwach warszawskiej telewizji.

Dla mnie Kraków to nie tylko miejsce urodzenia – to miasto twórców, którzy świadomie 

ignorowali granice pomiędzy różnymi mediami – artystów takich jak Stanisław Wyspiański, 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Tadeusz Kantor. Zafascynowana ich przekonaniem o nieogra-

niczoności twórczej wyobraźni, intuicyjnie podążyłam ich śladami i zaczęłam realizować 

pomysły twórcze nie zważając na granice dzielące dziedziny artystyczne. Później, kiedy 

po latach dogłębnie zapoznałam się z historią Warsztatów Krakowskich i artystami z nimi 

związanymi, poczułam się tak, jakbym odkryła bliską, a nieznaną mi dotychczas Rodzinę... 

Kończąc Liceum Sztuk Plastycznych rozważałam dalszy tok mojej edukacji; poważnie rozmy-

ślałam o studiach konserwacji dzieł sztuki i nawet zdałam część egzaminów wstępnych. Stało 

się jednak inaczej – w ostatniej chwili poszłam za głosem serca i wyjechałam do Sarajewa 

w Bośni i Hercegowinie. Tam wyszłam za mąż za Čedomira Kostovića, artystę i projektanta 

graficznego, którego poznałam dwa lata wcześniej w Krakowie. W Sarajewie zdałam egza-

min wstępny na Akademię Sztuk Pięknych. Studiując tam, zdobywałam wiedzę od wielu 

pedagogów, spośród których wyróżniłabym prof. Nadę Pivac, wybitnego twórcę i pedagoga, 

prowadzącą zajęcia z rysunku i prof. Stane Bernika, krytyka projektowania o międzynarodowej 

renomie, wykładowcę komunikacji wizualnej. Ich inspirujące wykłady, komentarze dotyczące 

mojej pracy twórczej, dyskusje i polecona przez nich literatura, którą z pasją czytałam, nie 

tylko poszerzyły moje horyzonty, ale pomogły mi zrozumieć mój własny proces twórczy.

W Sarajewie zafascynował mnie sposób w jaki kultury Wschodu i Zachodu współistniały 

ze sobą i wpływały na siebie. Fascynacja ta zainspirowała mnie do eksperymentowania nie 

tylko z różnymi koncepcjami i technikami, lecz przede wszystkim, do tworzenia harmonij-

nych całości z różnorodnych i pozornie sprzecznych elementów. Tu skonstruowałam moje 

pierwsze nieregularnie ukształtowane obrazy – formy artystyczne, będące równocześnie 

rzeźbami percepcyjnie niezależnymi od siły grawitacji i obrazami uwolnionymi od tradycyj-

nego prostokątnego formatu, a następnie moje pierwsze kolografie – grafiki tłoczone z płyt 

skonstruowanych na zasadzie fakturalnego kolażu. 

Współpracując z mężem, Čedomirem Kostovićem, incydentalnie tworzyłam ilustracje dla 

wspólnie zaprojektowanych plakatów. Po ukończeniu studów kontynuowałam moją działal-

ność jako projektant unikatowej odzieży, tworząc kreacje dla prywatnych klientów. W roku 1985 

założyłam multidyscyplinarną pracownię sztuki i projektowania Iwona Creation, zostałam 

przyjęta do związków ulubih i ulupubih, organizacji stowarzyszających artystów sztuk 

plastycznych i użytkowych, oraz byłam aktywna na artystycznej scenie Sarajewa wystawiając 

moje obrazy, grafiki i odzież unikatową. W roku 1986, we współpracy z mężem Čedomirem 

Kostovićem, wygrałam konkurs na plakat wyborczy w Jugosławii.
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W roku 1990 otrzymałam Grant Państwowej Komisji ds. Międzynarodowej Współpracy Kultu-

ralnej i Naukowo-Technicznej Bośni i Hercegowiny, a następnie zostałam przyjęta na studia 

magisterskie w dziedzinie sztuk wizualnych na Old Dominion University w Norfolk, Virginia, 

USA. Tam również rozpoczęłam pracę w charakterze wykładowcy jako starszy asystent. 

Praca twórcza i dydaktyczna w nowym środowisku były dla mnie złożonym wyzwaniem. 

Okres spędzony podczas studiów na Old Dominion University był dla mnie czasem pełnym 

niezwykle ciekawych, wzbogacających na wielu płaszczyznach doświadczeń. Nie tylko dzięki 

intensywnemu i różnorodnemu charakterowi, ale przede wszystkim dzięki wartościowym 

i pomocnym ludziom, których wtedy poznałam – tu wyróżniłabym przede wszystkim pro-

motora mojego projektu magisterskiego, profesora Kena Daley z Old Dominion University 

z Norfolk i profesor Lynn Forgach z School of  Visual Arts z Nowego Jorku, u której odbyłam 

profesjonalne praktyki. Oni to wyzwolili mnie ze strachu wypowiadania się o mojej własnej 

twórczości, nauczyli mnie jak precyzyjnie, jasno i klarownie, bez górnolotnych i zawiłych fraz, 

wypowiadać się o własnej twórczości i analizować twórczość innych. Wysoce ceniąc głębię 

ich rozważań o procesie twórczym jak również ich podejście do organizacji pracy i etyki 

artystycznej, przyjęłam je jako wzorce dla mojej własnej praktyki twórczej.

Rok 1990 przyniósł jeszcze jedną istotną zmianę w moim życiu – po raz pierwszy zasia-

dłam za klawiaturę komputera Apple Macintosh; oprogramowanie graficzne takie jak Aldus Page-

maker, Aldus Freehand i Adobe Photoshop pozwoliło mi ponownie zbliżyć się do projekto-

wania graficznego i typografii. I tu pragnę podziękować jeszcze jednej wyjątkowej osobie, 

którą miałam szczęście spotkać na Old Dominion Univerdsity – profesorowi  projektowa-

nia graficznego i typografii Michaelowi Fanizzie – bez jego szerokiej wiedzy, błyskotliwości, 

entuzjazmu i dyskretnego wsparcia, opanowanie zawiłości komputerowej grafiki i składu publi-

kacji nie byłoby proste dla takiego neofity jak ja. 

Wyjeżdżając na studia podyplomowe do Stanów Zjednoczonych nie byłam świadoma, 

że opuszczam mój dom w Sarajewie na zawsze. Niewiele ponad rok po moim przyjeździe 

do USA wybuchła wojna w Bośni i Hercegowinie, wpływając dramatycznie na moje życie 

i twórczość. Nieregularnie ukształtowane obrazy, które konstruowałam w latach 1990-tych, 

wyrażały moją bezsilność i gniew spowodowane wojną. Obrazy z lat 1991–1992 nie były 

próbą tylko metaforycznego komunikowania myśli i sugerowania uczuć, ale także próbą 

wywołania zainteresowania i reakcji odbiorców wobec tragedii mającej miejsce w Bośni 

i Hercegowinie oraz w bliskim mojemu sercu Sarajewie. Po wernisażu mojej wystawy 

magisterskiej w Norfolk zatytułowanej Znikające światy, przedstawiającej rozbudowany cykl 

eksperymentalnych obrazów i grafik, odczułam wyraźnie, że nie ma zainteresowania odległą 

wojną i niestereotypową sztuką posługującą się wizualnymi metaforami.

Rozczarowana obojętnością wobec tragedii humanitarnej, hipokryzją polityki i powierz-

chownym zainteresowaniem sztuką, zwróciłam energię twórczą w stronę sztuk użytkowych. 

Po przeprowadzce do Springfield w stanie Missouri, gdzie mój mąż został zatrudniony 

na stanowisku docenta na Wydziale Sztuki i Projektowania Missouri State University, reakty-

wowałam moje studio Iwona Creation. Nie będąc tego świadoma, zrobiłam coś podobnego do 

tego, co moja Babcia zrobiła przed wielu laty, kiedy jej świat się załamał – z pasją zaczęłam 

tworzyć sztukę użytkową. To przekierowanie pomogło odzyskać mi utraconą równowagę 

emocjonalną i odkryć nowy sposób wyrażania reakcji na doświadczenia w Nowym Świecie. 

Po latach aktywności zawodowej, po wielu wystawach, nagrodach i publikacjach w profe-

sjonalnych wydawnictwach, zyskałam rozgłos jako projektant odzieży unikatowej. Jednakże, 

w ciągu tych wszystkich lat, projektowanie unikatowych ubiorów było w przenośni, wierz-

chołkiem góry lodowej mojej działalności twórczej; zajmowałam się grafiką eksperymentalną, 

projektowaniem graficznym, projektowaniem kostiumu scenicznego, pisałam. Ale odzież 

unikatowa była tym wierzchołkiem najbardziej widocznym dla publiczności... 

Oprócz projektowania unikatowej odzieży zajmowałam się incydentalnie projektowaniem 

kostiumów scenicznych na zlecenia instytucji kulturalnych takich jak Springfield Little Theater, 

Eidophusicon Theater i Springfield Opera. Projekty które realizowałam, umożliwiały mi nie 

tylko tworzenie oryginalnych i praktycznych kostiumów – również pozwalały mi na wychodze-

nie poza scenariusz i komunikowanie widowni moich wizualnych metafor.

Tak naprawdę, wszystkie moje dokonania artystyczne odzwierciedlają moje bliskie powiąza-

nie z teatrem. W odzieży unikatowej głębokie i ciemne tło działa jak tajemnicza, milcząca 

scena poprzez kontrast dla kolażu, który otacza. Spokojna sylwetka kostiumu wzmacnia 

cichy, ale potężny dramat kompozycji witalnego kolażu. Projekty tych unikatowych kreacji 

odzwierciedlają koncepcje artystyczne istniejące w moich tkaninach artystycznych, malarstwie 

i grafice. Ale nie tylko – spełniając oczekiwania współczesnej estetyki projekty te także 

reprezentują ponadczasowy szyk i wysoką jakość europejskiego klasycznego krawiectwa. 

W przeciwieństwie do tych dwuwymiarowych dzieł, stworzone zostały by być eksponowane 

na będących w ciągłym ruchu rzeźbach ludzkich ciał. Powiązanie z teatrem odzwierciedla 

się nie tylko w projektach unikatowych ubiorów, lecz także w eksperymentalnych grafikach, 

animacjach cyfrowych i plakatach – tam elementy wizualne koegzystują tworząc intrygujące 

konfiguracje w zagadkowych głębiach ich kompozycji. 

Rozwój oprogramowania graficznego stworzył niewyobrażalne dotąd możliwości kreowania 

nowych, świeżych środków wyrazu artystycznego. Zaintrygowana tymi możliwościami zaczę-

łam tworzyć grafiki cyfrowe, w których odżyły abstrakcyjne, sugestywne formy podobne do 

tych, które dominowały moje nieregularnie ukształtowane obrazy z lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, by ponownie grać ich bezgłośne dramaty w tajemniczych przestrzeniach. 

Grafika cyfrowa to medium, które pozwala mi wyrazić mojego ekspresjonistycznego i surreali-

stycznego ducha, a zarazem eksperymentować z tradycyjnymi i nowoczesnymi artystycznymi 

środkami wyrazu. W mojej pracy twórczej komputer nie jest źródłem obrazów, lecz głównie 

narzędziem służącym do modyfikacji i łączenia obrazów utworzonych przy pomocy tradycyj-

nych technik artystycznych – malarstwa, rysunku, reliefu, fotografii, etc.. Oprogramowanie gra-

ficzne pozwala mi komponować i modyfikować wygenerowane przeze mnie elementy na wiele 

sposobów, układać laserunkowe warstwy i sporządzać wiele wersji tego samego projektu. 
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Animacja komputerowa pozwala mi się wyrażać twórczo i eksperymentować w niezwykle 

ekscytujący sposób – nie tylko z obrazem, ale i z typografią, a także ruchem, dźwiękiem 

i czasem. Po raz pierwszy zrealizowałam animację modyfikując i komponując w czasie foto-

grafie zrobione przeze mnie w Toskanii, przedstawiające obiekty epigraficzne i napisy uliczne. 

To doświadczenie zainspirowało mnie, by po zaprojektowaniu plakatu Freedom (na zaproszenie 

organizatorów Międzynarodowej Wystawy Plakatów Voices in freedom – Głosy wolności w roku 

2010), stworzyć również animację tego plakatu we współpracy z zamieszkałym w Mexico City, 

a pochodzącym z Krakowa muzykiem Zbigniewem Paletą. Animacja została zaprezentowana 

na Wystawie jurorów 11 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku, w Galeria Casa del 

Poeta Ramon Lopez Velarde w Mexico City, która była częścią 11 Międzynarodowego Biennale 

Plakatu w Meksyku. Choć proces tworzenia animacji jest bardzo czasochłonny, jego rezultaty 

są niesłychanie satysfakcjonujące – jedność i moc przekazu, którą mogą stworzyć obraz 

i muzyka, jest unikalna dla tego medium. W ubiegłym roku sfinalizowałam projekt Lupus 

Tango – animację cyfrową realizowaną do muzyki grupy Matragona z Sanoka. 

Plakaty, które projektowałam na przestrzeni lat to głównie plakaty ideowe lub kulturalne. Ich 

język wizualny jest rezultatem wpływu środowisk, które uformowały mnie jako osobę, arty-

stę i projektanta. W Krakowie – w Polsce – metaforyczny wizualny język był używany często 

ponieważ otwarta, bezpośrednia forma komunikacji myśli była zbyt niebezpieczna w czasach 

władzy reżimu komunistycznego po II wojnie światowej. Zrozumienie subtelnych połączeń 

pomiędzy obrazami i słowami było uwarunkowane kulturowo; intuicyjnie nauczyłam się czy-

tać między wierszami tekstu, w sytuacji gdy same wiersze były niedopowiedziane do końca. 

Dziś komunikacja za pomocą metafor już nie jest koniecznością historyczną; teraz używam 

metafor wizualnych, ponieważ są one potężnymi narzędziami w procesie tworzenia skutecz-

nych środków komunikacji, niwelującymi granice kultur i języków. Budowanie mostów między 

ludźmi, ponad językami i kulturami, jest moim celem jako komunikatora wizualnego. Wiele 

moich plakatów to plakaty typograficzne, w których konfiguracja, kolorystyka i tekstura znaków 

literniczych przekazu grają znaczną rolę. 

Plakat komercjalny nigdy nie grał wielkiej roli w mojej karierze artystycznej; podczas mojego 

pobytu w Sarajewie mój mąż projektował piękne plakaty dla teatru i czasami razem realizo-

waliśmy wielkie panneaux reklamujące przedstawienia teatralne. 

Tematyka mojego projektu doktorskiego jest rezultatem połączenia kilku moich zaintereso-

wań. Żyjąc w Stanach Zjednoczonych i wykładając na uniwersytecie, okresy letnie najczęściej 

spędzałam w Europie, nie omijając rodzimego Krakowa. Tu odwiedzałam ulubione zakątki, 

które szkicowałam i fotografowałam jeszcze w latach licealnych. Jednym z takich zakątków 

były krużganki klasztoru oo. dominikanów, gdzie wyeksponowane są liczne płyty nagrobne 

i epitafia dawno zmarłych obywateli (i obywatelek) Małopolski należących do wszelkich klas 

społecznych i profesji. Przestrzeń ta zawsze była dla mnie przestrzenią magiczną, w której 

mogłam się wyciszyć i zapomnieć o otaczającym mnie świecie. W pewnym momencie 

zaczęłam dociekać natury epitafiów i zastanawiać się kim są upamiętnione osoby. Kiedy 

zaczęłam szukać informacji, uświadomiłam sobie, że informacja jest zawężona głównie do 

literatury dotyczącej poszczególnych aspektów obiektów epigraficznych – monotematyczna 

naukowa literatura skierowana do wąskiego grona specjalistów w danej profesji. Wśród 

publikacji, na które natrafiłam podczas poszukiwań wstępnych, wyróżnię jedną, będącą dla 

mnie wielką inspiracją. Była to trzytomowa publikacja wydana w latach 1900–1904 w drukarni 

W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie pod tytułem Pomniki Krakowa, z rysunkami krakowskich 

nagrobków Maksymiliana i Stanisława Cerchów oraz tekstem historyka sztuki Feliksa Kopery. 

Dzieło to zafascynowało mnie i pobudziło do rozmyślania o tym, jak powinna wyglądać współ-

czesna publikacja na temat obiektów epigraficznych, skierowana do dzisiejszego odbiorcy.

Tak narodził się mój projekt doktorski pod tytułem Śladami litery wykutej w kamieniu – epigra-

fika Krakowa. Kiedy zdałam sobie sprawę, że brakuje publikacji o charakterze dydaktycznym 

na temat epigrafiki, ilustrowanej fotografiami obiektów epigraficznych, będącej syntezą badań 

tych obiektów dokonanych w przeszłości, postanowiłam sporządzić ją sama. W ten sposób 

powstała wzorcowa publikacja będąca pierwszą z serii poświęconej epigrafice – publikacja 

o charakterze dydaktycznym, kładąca nacisk na interdyscyplinarną interpretację dóbr kultury, 

dającą odbiorcy kryteria do samodzielnego rozpoznawania elementów sztuki i liternictwa 

w obiektach epigraficznych. 

Wszystkie moje wyżej opisane osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wszechstronnego wsparcia 

mojej Rodziny i Przyjaciół, a szczególnie mojego męża Čedomira, wyjątkowego człowieka, 

twórcy i pedagoga akademickiego, który zawsze wierzył w moje siły. W domu, który razem 

stworzyliśmy, zawsze panowała atmosfera miłości, szacunku, zaufania i wzajemnego wspar-

cia. Twórczość z wielu dziedzin sztuk pięknych i projektowych, a też praca dydaktyczna, były 

– i nadal są – naszą codziennością. Niezależnie myślący, dążący do mistrzostwa i otwarci na 

poszukiwanie oryginalnych, efektywnych rozwiązań dla naszych profesjonalnych wyzwań, czę-

sto dyskutowaliśmy szczerze wymieniając spostrzeżenia i nie bojąc się krytyki. W ten sposób, 

uczestnicząc w procesie projektowania na wielu etapach i rozwiązując problemy różnej natury, 

stopniowo zdobywałam wiedzę z dziedziny projektowania graficznego jak również dydaktyki 

projektowania. Ta multidyscyplinarna wymiana doświadczeń oraz wszechstronne i inspirujące 

dyskusje trwają do dnia dzisiejszego – i mam nadzieję, że potrwają jeszcze długo…

A
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W roku 1990, po przyjęciu na studia podyplomowe w Sztukach Wizualnych na Old Dominion 

University w Norfolk, Virginia, usa, zostałam zatrudniona jako starszy asystent prowadzący 

kursy podstaw komunikacji wizualnej na Wydziale Sztuki tegoż uniwersytetu. Po ukończe-

niu studiów podyplomowych kontynuowałam pracę jako wykładowca na wydziale Sztuki 

i Projektowania w Missouri State University w Springfield, Missouri. Metodologia, którą 

stosowałam w mojej praktyce dydaktycznej była początkowo oparta na doświadczeniach 

moich amerykańskich kolegów, z czasem wzbogacana o moje własne zadania, wykłady 

i prezentacje. Teraz, pracując ze studentami komunikacji wizualnej w Polsce, kontynuuję 

stosowanie mojej metodologii w kontekście potrzeb programowych polskich uczelni.

W procesie nauczania, moim celem jest przygotowanie osób do pracy w dziedzinach sztuki 

lub projektowania. Obydwie dziedziny są wyjątkowo konkurencyjne, wymagające niezwykłego 

zaangażowania w drodze do sukcesu. Studenci – zarówno sztuki jak i projektowania – potrze-

bują bogatej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas wykładów i podczas realizacji zadań; 

muszą nauczyć się rozpoznawać i rozwijać własne kompetencje artystyczne i rozwiązywać 

problemy twórcze. Ponieważ artyści i projektanci mają różne cele zawodowe, mogą rozwią-

zywać te problemy w odmienny sposób. Niezależnie od działalności twórczej, kluczowym 

znaczeniem dla procesu rozwiązywania problemów jest zdolność krytycznej selekcji i analizy 

danych. Poprzez badania, intensywną pracę na zajęciach i w domu, klasową dyskusję, staram 

się uświadomić moim studentom prosty fakt – to, że analityczna identyfikacja i werbalizacja 

różnych argumentów i różnych punktów widzenia, pozwoli im skutecznie stawić czoła koń-

cowemu etapowi działań – wizualnemu rozwiązaniu ich twórczych poszukiwań.

Mój cel jako pedagoga – pomoc studentom osiągnąć ich potencjał twórczy – ma pozytywny 

wpływ na mój własny rozwój artystyczny, intelektualny i technologiczny. Nie mogła bym 

studentom dostarczyć narzędzi, których potrzebują, gdybym stale nie aktualizowała mojej 

własnej wiedzy, nie poszerzała mojego doświadczenia twórczego jako aktywny artysta i pro-

jektant, gdybym nie wsłuchiwała się i nie reagowała na środowisko kulturowe, w którym żyję. 

Rozwój studenta jako samodzielnego, krytycznego artysty lub projektanta, idzie równolegle 

z rozwojem nauczyciela.

Pracowałam ze studentami w różnych krajach i mam pełną świadomość, że wpływ środowiska 

kulturowego i społecznego odgrywa znaczącą rolę w procesie nauczania. Moje doświadczenia 

utwierdziły mnie w przekonaniu do uniwersalnej roli interakcji w klasie jako skutecznego 

narzędzia do pokonania ewentualnych problemów i barier, mogących wystąpić w nowym 

środowisku. Wierzę, że kombinacja moich osobistych doświadczeń z różnych środowisk kultu-

rowych, metod nauczania doświadczonych w mojej edukacji, połączona ze znajomością wielu 

różnorodnych praktyk artystycznych i szeroką wiedzą, pozwolą mi uzyskać sukces w kontaktach 

pomiędzy mną i moimi studentami. 

 A

kim jestem  pedagogiem o wielokulturowym doświadczeniu
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warsztaty i wykłady oparte na doświadczeniach twórczych

•  Marseille 2014 Graphic Design Encounters – prezentacja na międzynarodowej konferencji,

   Villa Méditerranée, Marsylia, Francja (16.07.2014).

• Przetwarzanie nieuchwytnych idei w konkretne projekty – pięciodniowe warsztaty 

  koncepcyjno-projektowe, Ecole Lab Intuit, Paryż, Francja (25.02–1.03.2013).

• Projektowanie bioróżnorodnych tekstur do zastosowania w tekstyliach – trzydniowe warsztaty

  koncepcyjno-projektowe, Universidad Iberoamericana, Puebla, Meksyk (30.10–1.11.2010).

• Sztuka versus Moda – wykład, Universidad Iberoamericana, Puebla, Mexico (29.10.2010).

• Współczesne Ubiory Unikatowe; Sztuka versus Moda – prezentacja na międzynarodowej

    konferencji organizowanej w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku,

  Cultural University Complex, Puebla, Mexico (30.10.2010).

• Przetwarzanie nieuchwytnych idei w konkretne projekty – trzydniowe warsztaty koncepcyjno-

  projektowe, Universidad Iberoamericana, Mexico City, Meksyk (30.10–1.11.2009).

• Sztuka i Technika Kolografii – wykład i prezentacja, Missouri State University, Wydział

   Sztuki i Projektowania, Springfield, mo, usa (listopad 2009).

• Od Metafory do Obiektu – trzydniowe warsztaty koncepcyjno-projektowe, iteso, 

  Guadalajara, Meksyk (24–27.04.2007).

• Współczesna Odzież Unikatowa – prezentacja i pokaz mody autorskiej, Międzynarodowa

  Konferencja Projektowania Graficznego, iteso, Guadalajara, Meksyk (27.04.2007).

• Iwona Creation Art-To-Wear – wykład, University of Colorado, Fort Collins, co (14.02.2004)

• Współczesne koncepcje w projektowaniu mody unikatowej – trzydniowe warsztaty koncepcyjno-

   projektowe, University of Colorado, Fort Collins, co, usa (14–18.02.2004).

• Od Metafory do Projektu – dwutygodniowe warsztaty koncepcyjno-projektowe, Universidad 

  Iberoamericana, Art & Design Department, Mexico City, Meksyk (20–31.10.2003).

• Eksperymentalne obrazy, kolografie i książki artystyczne – wykład na School of Visual Arts,

  New York, ny, usa (lipiec 1991).

doświadczenie zawodowe 

iwona creation, autorskie atelier artystyczne,  

założyciel, dyrektor, główny projektant.

Obowiązki różnorodne, nie ograniczone do:

• Projektowanie i produkcja unikatowej odzieży i tkanin

  artystycznych do dekoracji wnętrz.

• Organizacja i zarządzanie atelier.

• Projektowanie publikacji i strony internetowej atelier.

• Ilustracja, w tym w szczególności ilustracja mody.

• Tworzenie rysunków, obrazów i obiektów multimedialnych.

artisans gardens, studio rozwoju oprogramowania do projektowania krajobrazowego, 

założyciel, dyrektor, główny projektant, programista.

Obowiązki różnorodne, nie ograniczone do:

• Stworzenie Artisans Gardens Landscape Design Symbols & Swatches, kolekcji symboli 

  i faktur do projektowania krajobrazu dla Adobe Illustrator cs3, cs4, cs5, cs6 i cc.

• Projektowanie krajobrazowe i fotografiia ogrodów.

• Organizacja i zarządzanie działalnością studia.

• Projektowanie wydawnictw promocyjnych i strony internetowej artisans gardens.

projektowanie kostiumu teatralnego

springfield little theatre, Springfield, mo, usa

• Five Christmases, John Forster.                                                                   

• The Wiz, Charlie Smalls i Romeo i Julia William Shakespeare.

eidophusikon theatre, Springfield, mo, usa                                                                      

• Mizantrop, Moliere i Poskromienie Złośnicy, William Shakespeare.

springfield regional opera, Springfield, mo, usa                                                               

• Don giovanni, Wolfgang Amadeus Mozart and La Traviata, Giuseppe Verdi.

collegium artisticum choir, Sarajevo, Bośnia & Hercegovina                                              

• Projektowanie wielofunkcyjnych kostiumów scenicznych

czlonek międzynarodowego jury

11 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku, Mexico City, Mexico.                      

publikacje

• Typography Annual 5 – nagrodzony plakat opublikowany w specjalnym wydaniu

   2015 magazynu Communication Arts, Menlo Park, ca, usa.

• Sofija – žena koju je historija zapostavila – Saida Mustajbegović, artykuł 

  o wystawie grafiki w galerii Zvono poświęconej Sofii von Hohenberg 

  http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sofija-zena-koju-je-historija-zapostavila

• O równowadze – autorski artykuł o przyszłości projektowania graficznego, 

   Vision del Diseno Vol. 3, Centro de Diseño, Rosario, Argentyna.                 

• 11 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku, katalog wystawy

 profil artysty, Trama Visual A.C., Mexico City, Mexico.  

• Voices In Freedom/Głosy wolności – książka poświęcona międzynarodowej wystawie 

  plakatów upamiętniających dwusetną rocznicę niepodległości i stulecie rewolucji 

  meksykańskiej. Trama Visual, A.C., Mexico City, Meksyk.                                                                       

• Fiberarts Design Book 7 – ksiązka ukazująca wybrane osiągnięcia z dziedziny 

 tkaniny artystycznej, Susan Mowery Kieffer, Lark Books, usa.   

• Artist’s Profile – artykuł, Jody Wright, Niche Magazine, wydanie zimowe, Baltimore, md. usa.                                                                

• Artist’s Statement – autorski artykuł w Ornament Magazine

  wydanie jesienne, San Marcos, ca, usa.                             

• From Poland with Love – artykuł autorstwa Ginny Lohr, Fiberarts Magazine, wydanie

  marzec/kwiecień, Fort Collins, co, usa.

• Postcards from Sarajevo – artykuł napisany razem z Čedomirem Kostovićem, 

  Print Magazine, wydanie maj/czerwiec, New York, ny, usa.

nagrody i wyróżnienia

• Zwycięzca konkursu Typography Annual 5 – organizowanego 

   przez magazyn Communication, Arts Menlo Park, ca, usa.

• Pierwsza Nagroda na rewii mody unikatowej

   mofa, St. Charles, mo, usa. Juror: Sharon Kilfoyle.

• Devotee Award – Textile Curatorial Council

  The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, mn, usa.
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• Pierwsza Nagroda – The Uncommon Threads St. Charles, il, usa. Juror: Alyce Van Acker.

• Narodowa Nagroda „Niche” w dziedzinie Projektowanie Odzieży Unikatowej, Philadelphia, pa, usa.

• Narodowa Nagroda „Niche” (Finalista) w dziedzinie 2-d Design, Philadelphia, pa, usa.

• Główna Nagroda mofa – Springfield, mo, usa. Juror: Sandy Webster.

• Główna Nagroda Stowarzyszenia mofa – Springfield, mo, usa. 

• Główna Nagroda Jurora – The Uncommon Threads Annual Fashion Show, 

 The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, mo, usa. 

 Jurors: Janet Catlow and Sue Peterson.

• Pierwsza Nagroda – mofa, rewia mody unikatowej, 

   Cape Girardeau, mo, usa. Juror: Arturo Alonzo Sandoval.

• Narodowa Nagroda Za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce

  ufundowana przez Liquitex, Washington d.c., usa.

• Pierwsza Nagroda – Międzyuniwersytecka Wystawa Hampton Roads, 

  Riddick’s Folly, Suffolk, va, usa. Juror: Deborah Mc Leod.

• Grant Państwowej komisji ds. Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej 

  i Naukowo-Technicznej, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• College of Arts & Letters Graduate Fellowship, odu, Norfolk, va, usa.

•  Pierwsza Nagroda w krajowym konkursie na plakat Wybory 86 

  (we współpracy z Čedomirem Kostovićem) Belgrad, Jugosławia.

wystawy indywidualne

• Hommage Zofii von Hohenberg – Zvono Galerija, Sarajewo, Bośnia & Hercegowina.

• Druga Koża (Druga Skóra) – Narodowa Galeria Sztuki, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

•  Iwona Creation Art-To-Wear – autorski pokaz mody unikatowej, Międzynarodowa

  Konferencja Designu, iteso, Guadalajara, Meksyk.

• Threads of Imagination – St. Louis Artists’ Guild, 

   St. Louis, mo, usa. Kurator: Margaret Wheeler.

• Iwona Art-To-Wear – Waverly House Gallery, Springfield, mo, usa.

• Shaped Canvases & Collagraphs – Boger Gallery, Point Lookout, mo, usa.

• Disappearing Worlds – Old Dominion University Gallery, Norfolk, va, usa.

• Obrazy i Kolografie – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Iwona Creation – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Iwona-Mila-Slavica – Austriacki Dom Kultury, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

wybrane wystawy zbiorowe

• Sarajevo 100 – Galeria Schody, Kraków, Polska.

• Sint-Niklaas 2015 Printmaking Biennial – Internationaal Exlibriscentrum, Sint-Niklaas, Belgia.

• Questioning the Bomb, History and Non-Proliferation, Invitational International

  Poster Exhibition, The Art Gallery at the University of Maryland, College Park, md, usa.
• 1o Biennale Plakatu Golden Bee, Moskwa, Federacja Rosyjska.

• Międzynarodowe Biennale Plakatu Bolivia BICeBé – La Paz, Boliwia.

• Sarajevo 100 – Collegium Artisticum, Sarajewo –Bośnia i Hercegowina, 

  Marseille – Francja, Moskwa – Federacja Rosyjska, Morelia – Meksyk.

• 12 Międzynarodowe Biennale Plakatu – Franz Meyer Museum, Mexico City, Meksyk.
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• 1o Biennale Plakatu Golden Bee – Moskwa, Federacja Rosyjska.

• Mini Print International of Cadaques – adogi Galeria, Barcelona, Hiszpania.

• 8th Biennial International Miniature Print Exhibition – Vancouver, Canada.

• Międzynarodowe Biennale Plakatu Bolivia BICeBé – W hołdzie Rene Wannerowi – La Paz, Boliwia.

• Międzynarodowe Biennale Plakatu Bolivia BICeBé – Globalny Kryzys Finansowy – La Paz, Boliwia.

• Mini Print International of Cadaques – adogi Galeria, Barcelona, Hiszpania.

• 12th Lessedra World Print Annual – Galeria Lessedra, Sofia, Bułgaria.

• 12 Międzynarodowe Biennale Plakatu – Franz Meyer Museum, Mexico City, Meksyk.

• 23 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie – Muzeum Plakatu, Wilanów, Polska.

• 1oth Golden Bee Poster Biennale – Moskwa, Federacja Rosyjska.

• 7th Biennial International Miniature Print Exhibition – Vancouver, Canada.

• 11th Lessedra World Print Annual – Galeria Lessedra, Sofia, Bułgaria.

• In Memoriam Barbara Paciorek – Homenaje Barbara Paciorek – Galeria de la Casa del 

  Poeta Ramon Lopez Velarde, Mexico City, Meksyk.

• 13 Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

  Teatr Wandy Siemaszkowej, Rzeszów, Polska.

• Terras Gauda – 10 Międzynarodowy Konkurs na Plakat, Maritime Station of Vigo, Hiszpania.

• 18 Międzynarodowe Biennale Plakatu – Poster Museum, Lahti, Finlandia.

• Wystawa jurorów 11 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku – Galeria Casa del 

  Poeta Ramon Lopez Velarde Mexico City, Mexico.

• Voices in freedom/Głosy wolności – Międzynarodowa Wystawa Plakatów upamiętnia-

  jących dwusetną rocznicę niepodległości meksykańskiej i stulecie rewolucji meksykańskiej. 

  Wystawa ta była eksponowana w ponad 100 metropolach na pięciu kontynentach.

• Trzydzieści lat później... – Galeria a1 Kraków, Polska.

• Z uśmiechem ku śmierci – Museo Mexicano Del Diseño, Mexico City, Meksyk.

• mofa Biennial Juried Art-To-Wear Show – Foundry Art Center, St. Charles, mo, usa.

• Teatr to ja – Międzynarodowa Wystawa Plakatu Teatralnego, Institut Francaise de Sofia,  

  Sofia, Bułgaria. Kurator: Bożidar Ikonomov.

• Fiber Focus ‘09 – Art St. Louis, St. Louis, mo, usa. Juror: dr Alice Zrebiec.
• Aberration – Montminy Gallery of the Boone County Historical Museum, 

  Columbia, mo, usa. Juror: Leandra Spangler.

• Interdependence – International Fiber Collaborative,

  h.a.c., Huntsville, al, usa. Kurator: Jennifer Marsh.

• 6th Annual Color: Bold/Subtle International Show – Upstream People Gallery, 

  Omaha, ne, usa. Kurator: Larry Bradshaw.

• moak – 4 State Regional Exhibition – Springfield Art Museum, 

  Springfield, mo, usa. Juror: Nicholas Kyle.

• Calculatorium Mundi – abc Gallery, Poznań, Polska. Kurator: Andrzej Bednarczyk.

• Fiber Focus ‘07, Art St. Louis, St. Louis, mo, usa. Juror: Jane Sauer.

• Artwear in Motion ‘06 – Textile Center of Minnesota, Minneapolis, mn, usa.

• Artwear ‘06, Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• 5th Biennial International Wearable Expressions – Palos Verdes Art Center, 

  Rancho Palos Verdes, ca, Juror: Kevin Jones.

• Artwear in Motion ‘04 – Textile Center of Minnesota, Minneapolis, mn, usa.

• Artwear ‘04, Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
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• Uncommon Threads ‘03 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.

• Niche Laureates Exhibition, Philadelphia Convention Center, Philadelphia, pa, usa.

• 4th Biennial International Wearable Expressions – pvac,

 Rancho Palos Verdes, ca. Juror: Louise Coffey-Webb.

• Artwear ‘02 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Fiber Focus ‘01 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Laurel Reuter.

• Artwear ‘01, Lincoln Center,  Fort Collins, co, usa.

• Uncommon Threads 01 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 

• Artwear ‘00 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Uncommon Threads ‘00, The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.

• Fiber Focus ‘99 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Yoshiko I. Wada

• Artwear ‘99 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Uncommon Threads ‘99 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 

• Autumn Crafts Park Avenue – New York, n.y., usa.

• American Craft Council Fair – Baltimore, md, usa.  

• Artwear ‘98 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Uncommon Threads ‘98 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 

• American Craft Council Fair – Baltimore, md, usa.             

• 2nd Biennial International Wearable Expressions – Palos Verdes Art Center, 

  Rancho Palos Verdes, ca. Juror: Joanne Rapp.

• Fiber Focus ‘97 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Rebecca A.T. Stevens. 

• National Contemporary Crafts Competitive, G.A. Spiva Center for the Arts,

  Joplin, mo, usa. Juror: Marjorje Schick.

• Uncommon Threads ‘97 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa

• Embellishments ‘97 – Masquerade, Philbrook Museum of Art, Tulsa, ok, usa.

• mofa Juried Exhibition – Drury College, Springfield, mo, usa.

• Artwear ‘96 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Nouvelle Mode: Wearable Art for the Body, Textile Arts Centre, Chicago, il, usa.

   Juror: Dennis Brozynski, Columbia College.

• Uncommon Threads ‘96 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.

• Art to Wear – Cambridge Artists Cooperative, Cambridge, ma, usa.

• mofa Juried Exhibition – Art Museum, Cape Girardeau, 

  mo, usa. Juror: Arturo A. Sandoval.

• moak – 4 States Juried Regional Exhibition – Springfield Art Museum, Springfield, mo, usa.

• Art-To-Wear – Walnut Street Gallery, Springfield, mo, usa.

• Wystawa wykładowców msu – msu Gallery, Springfield, mo, usa.

• Juried Student Show – odu Gallery, Norfolk, va, usa.       

• odu Prints, evms Gallery, Norfolk, va, usa.   

• The pfac Juried Annual Exhibition, Peninsula Fine Arts Center, Newport News, va, 

  usa. Juror: Tom Armstrong, Whitney Museum of American Art, n.y.c., ny, usa.  

• Connoisseur Craft – The Peninsula Fine Arts Center, Newport News, va, usa  

• Wystawa prac wykładowców i studentów odu

  Zheijang Academy, Hangzhou, Chińska Republika Ludowa.

• Międzyuniwersytecka Wystawa Hampton Roads – Riddick’s Folly, Suffolk, va, usa. 

  Juror: Deborah McLeod, pfac, Newport News, va, usa.

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996
 

1995
1994

1993

1992

1991

1990

• Collegium Artisticum ‘90 – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

• Intergrafia ‘90, Lwów, Ukraina.

• Doroczna Wystawa ulubih – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.    

• Doroczna Wystawa ulupubih – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

•  Collegium Artisticum ‘89 – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Doroczna Wystawa ulubih – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Doroczna Wystawa ulupubih, Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Collegium Artisticum ‘88 – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

• Doroczna Wystawa ulubih – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Doroczna Wystawa ulupubih – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Gra Wyobraźni – Galerija Novi Hram, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. 

   Kurator: Jolanda Todorović, krytyk sztuki.

• 4 Międzynarodowe Triennale Rysunku – Wrocław, Polska.

• Collegium Artisticum ‘87 – Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Ars Feminae ‘87 – Skenderija Cultural Center, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

przynależność profesjonalna

• Missouri Fiber Artists

• Adobe Developer Connection

• Udrużenje Likovnih Umjetnika Primjenjenih Umjetnosti Bosne i Hercegovine

prace w kolekcjach

• Międzynarodowego Stowarzyszenienia Triennale Grafiki, Kraków, Polska.

• Muzeum Plakatu w Wilanowie, Wilanów, Polska.

• Lahti Poster Museum, Lahti, Finlandia.

• Trama Visual A.C., Mexico City, Meksyk.

• Międzynarodowego Triennale Plakatu Teatralnego, Sofia, Bułgaria.

• Teatru im.Wandy Siemaszkowej, Rzeszów, Polska.

• Akademii Sztuk Pięknych, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Collegium Artisticum, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

• Zheijang Akademii Sztuk Pięknych, Hangzhou, Chińska Republika Ludowa.

... i w licznych kolekcjach prywatnych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.

A

1990

1989
1989

1988

1987
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• 15th Lessedra World Print Annual, Mini Print 2016, Galeria Lessedra, Sofia, Bułgaria.

• 9th Biennial International Miniature Print Exhibition, 

– UBC Okanagan Gallery Vancouver bc, Kanada.

– SNAP Gallery, Edmonton, ab, Kanada.

– University of British Columbia Gallery, Kelowna, bc, Kanada.

• 24 Biennale Plakatu Polskiego – bwa, Katowice, Polska.

• Questioning the Bomb, History and Non-Proliferation, Invitational International

    Poster Exhibition, The Art Gallery at the University of Maryland, College Park, md, usa. 

warsztaty i wykłady oparte na doświadczeniach twórczych

• Tajniki kolografii, warsztat twórczy dla studentów Wydziału Sztuki i Projektowania 

   msu, srisa, Florencja, Włochy (5–9.06.2016).

• Śladami litery wykutej w kamieniu – gościnny wykład na Wydziale Form 

  Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (10.02.2016).

publikacje

• Elizabeth Resnick speaks about her poster exhibition “Women’s Rights Are Human Rights”,

Maria Papaefstathiou, Graphic Art News, Ateny, Grecja, czerwiec 2016, 

http://www.graphicart-news.com/womens-rights-are-human-rights

• Posters and Women’s Rights, Steven Heller, Print Magazine, September 8, 2016,

   http://www.printmag.com/daily-heller/womens-rights-posters/

•  Museum in Exile, Asim Djelilovic, Dobra Knjiga, Sarajewo, Bośnia & Hercegovina.

nagrody

• Wyróżnienie na 6th Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Oświęcim, 

Polska, przyznane za plakat ideowy ego–eco.

A

wystawy 

• Prawa kobiet = prawa człowieka: Międzynarodowe plakaty na temat nierówności,

   dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Kurator: prof. Elizabeth Resnick, mcad.

 – Muzeum Galicja, Kraków, Polska.

• 4th International Enter into Art Exhibition 

 – The Cultural Center, Kolonia, Niemcy;

 – Town Hall, Weißenthurmi, Niemcy;

 – Town Hall, Kobern-Gondorf, Niemcy.

• In memoriam Mieczysław Górowski – Dydo Poster Gallery, Kraków, Polska.

• 25 Biennale Plakatu Polskiego – bwa, Katowice, Polska.

• Terras Gauda – Międzynarodowy Konkurs na Plakat, Maritime Station of  Vigo, Hiszpania.

• 3rd Global Print – międzynarodowa wystawa grafiki, Douro, Portugal.

• 37th Mini Print International of Cadaques

 – Adogi Galeria, Barcelona, Hiszpania;

 – Galerie L’Etangd’Art in Bages, Francja; 

 – Wingfield Barns, Eye, Suffolk, Wielka Brytania;

 – Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Hiszpania.

• 16th Lessedra World Print Annual, Mini Print 2016 – Galeria Lessedra, Sofia, Bułgaria.

• Prawa kobiet = prawa człowieka: Międzynarodowe plakaty na temat nierówności,

   dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Kurator: prof. Elizabeth Resnick, mcad.

 – Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa, Polska;

 – Northeastern University, Northeastern Center for the Arts, Boston, ma, usa.
• Sint-Niklaas 2017 Printmaking Biennial, Internationaal Exlibriscentrum, 

  Sint-Niklaas, Belgia. 

• Encore – Baron and Ellin Gordon Art Galleries, odu, Norfolk, va, usa.

• Ochrona różnorodności biologicznej – wystawa specjalna 14 Międzynarodowego 

    Biennale Plakatu w Meksyku, San Luis Potosi, Meksyk.

• Prawa kobiet są prawami człowieka: Międzynarodowe plakaty na temat nierówności,

   dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Kurator: prof. Elizabeth Resnick, mcad.

 – Massachusetts College of Art and Design, Boston, ma, usa;

 – Art Works Projects, Chicago, usa;

 – National Taiwan Normal University w Taipei, Tajwan;

 – Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku, San Luis Potosi, Meksyk.

• VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Oświęcim, Polska. 

 – Landtag w Szlezwik-Holsztyn, Kilonia, Niemcy;

 – Parlament Europejski, Strasburg, Francja; 

 – Dom Williego Bleichera, Stuttgart, Niemcy (2017);

 – Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, Polska (2017);

 – Zamek Książ, Wałbrzych, Polska (2017);

 – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Bielsko-Biała, Polska (2017).

• 36th Mini Print International of Cadaques.

– Adogi Galeria, Barcelona, Hiszpania;

– Galerie L’Etangd’Art, Bages, Francja; 

– Wingfield Barns, Eye, Suffolk, Wielka Brytania;

– Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Hiszpania.

2018

2017

2016

2016

2015

2016

2016

2015

2016
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praca twórcza 

Ważną, choć sporadyczną, częścią mojej twórczości jest tworzenie animacji komputerowych. 

W latach 2015–2016 miałam przyjemność współpracować z kompozytorem Maciejem Harną 

i jego grupą Matragona w multimedialnym projekcie pod tytułem Lupus Tango. Moja rola 

w projekcie polegała na stworzeniu unikalnych obrazów i animowaniu ich w programie Adobe 

After Effects tak, aby stanowiły harmonijną i ekspresyjną całość z muzyką. Projekt oczekuje 

wydania na płycie dvd.

W moim dorobku projektowym istotne miejsce zajmuje projektowanie unikatowej odzieży 

i tkaniny artystycznej. W jesieni 2015 roku rozpoczęłam realizację tkaniny dużego formatu 

o roboczym tytule Spojrzenia w przeszłość, formalnie nawiązującej do instalacji z cyklu Świąty-

nie z lat 2007–2010. Choć kolorystyka, kompozycje kolaży, tekstury nowej tkaniny są podobne 

do tych wcześniej stworzonych, konfiguracja kolaży wewnątrz całości jest odmienna – uło-

żone są one w rzędach i kolumnach przypominających oświetlone okna w drapaczu chmur 

widzianym na kontrastującym tle nieba. Jest jeszcze jedna różnica – strukturalnie tkanina 

nawiązuje do amerykańskiej tradycji zwanej „quiltmaking” i chwilowo znajduje się w końcowej 

fazie wykończenia przez rzemieślnika – quiltmakera – dysponującego profesjonalną maszyną 

do wykonywania szwów łączących warstwy obiektu – a jest ich kilka – aby im nadać spójność i 

dodatkowe wartości teksturalne. Z tego powodu fotografia obiektu jeszcze nie jest dostępna.

W jesieni roku 2015 wykonałam projekt logo na konkurs na nowe logo Małopolski, wraz 

z wymaganym systemem identyfikacji wizualnej. Projekt nie został zwycięzca konkursu.

W maju roku 2016 zaprojektowałam logotyp na konkurs na nowy logotyp uniwersytetu Luigi 

Vanvitelli w Neapolu, Włochy wraz z wymaganym systemem identyfikacji wizualnej. Projekt 

nie został zwycięzca konkursu.

Rozwój Artisans Gardens Landscape Design Symbols & Swatches, kolekcji symboli i faktur do pro-

jektowania krajobrazu dla Adobe Illustrator cs3, cs4, cs5, cs6 i cc. Planując stworzenie aplikacji 

mobilnej do projektowania krajobrazu w formie szkicownika na tablet używającej te symbole i fak-

tury opracowuję interface użytkownika dla planowanej aplikacji. Projekt znajduje się w rozwoju.

Inne projekty z lat 2015–2018 to trzy cykle grafik, zwanych transcyfrowymi – trans- gdyż twór-

czo wykraczają poza ograniczenia grafiki cyfrowej rozumianej jako generowanie i manipulację 

cyfrowych artefaktów. Każdy cykl składa się z czterech grafik. Tytuł pierwszego cyklu to Wzlot, 

drugiego – Przechodząc, zaś trzeciego – Dzienniki wiecznego podróżnika. Z technicznego 

punktu widzenia grafiki te są wydrukami zwanymi „archival pigment print” gdyż zrealizowane 

są na papierze graficznym przy pomocy atramentowej drukarki cyfrowej, zaś matrycami do ich 

druku są pliki komputerowe uformowane przy pomocy oprogramowania graficznego. 

Choć matryce moich grafik są plikami cyfrowymi, elementy z których ich kompozycje są ufor-

mowane nie są wygenerowane cyfrowo – są wykonane ręcznie przeze mnie lub są obiektami 

znalezionymi w naturze. Te, wytworzone ręcznie, są często trójwymiarowe, pokryte różnorod-

nymi teksturami nadającymi im wyrazisty charakter. Obiekty te stają się elementami kompo-

zycji poprzez skanowanie lub cyfrową fotografię o wysokiej rozdzielczości i zamieszczanie 

ich cyfrowych obrazów w przestrzeniach profesjonalnego oprogramowania graficznego które 

pozwala mi je aranżować i modyfikować, układać je w laserunkowe warstwy i sporządzać wiele 

wersji tej samej kompozycji.

Tej dziedzinie mojej działalności twórczej poświęcam dużo uwagi w niniejszym opracowaniu 

gdyż zarówno typografia, jak i plakat ideowy i kulturalny są istotnymi aspektami mojej twór-

czości i działalności pedagogicznej. Dlatego też typograficzne plakaty ideowe i kulturalne 

które zaprojektowałam w okresie 2015–2018 wskazałam jako aspirujące do spełnienia warun-

ków określanych w  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003, jako addenda do propozycji 

sylabusa dla nauczania typografii w ramach programu komunikacji wizualnej, by przedstawić 

moje własne zaangażowanie twórcze w to, co proponuję w moim programie. 

praca dydaktyczna

śladami litery wykutej w kamieniu 
– Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykład.

16 lutego 2016 miałam przyjemność przedstawić mój projekt doktorski studentom Wydziału 

Form Przemysłowych. Mój doktorat to wzorzec publikacji o charakterze dydaktycznym, 

kładącej nacisk na interdyscyplinarną interpretację dóbr kultury, dającą odbiorcy kryteria do 

samodzielnego rozpoznawania elementów sztuki i liternictwa w obiektach epigraficznych.

tajniki kolografii 
– srisa, Florencja, Włochy, warsztat twórczy. 
Uczestnicy tygodniowego warsztatu uczyli się realizacji odbitek z płyt graficznych wyko-

nanych na zasadzie kolażu różnych materiałów, konstruowali kolograficzne płyty graficzne 

o dowolnych kształtach w celu uzyskania różnorodnych efektów tonalno-teksturalnych; 

eksperymentowali z różnorodnymi materiałami i podłożami. Drukując grafiki kombinowali 

techniki druku wklęsłego, wypukłego i ślepego, drukując odbitki z tych samych płyt o róż-

nych barwach, eksperymentując z warstwami i przeźroczystością. Niektórzy studenci poszli 

w stronę eksperymentu a niektórzy w stronę drukowania klasycznej edycji. Wszyscy nauczyli 

się – poprzez doświadczenie – jak konstruować płytę kolograficzną, jak ją drukować, i jakich 

rezultatów można od tej techniki oczekiwać.

W roku akademickim 2016–2017 miałam przyjemność służyć moim profesjonalnym doświad-

czeniem jako konsultant pracujący ze studentami Pracowni Projektowania Komunikacji Wizu-

alnej A i Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej B Katedry Komunikacji Wizualnej 

Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W lutym roku 2016 podjęłam pracę jako starszy wykładowca w Zakładzie Wzornictwa Insty-

tutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Jest to moja pierwsza praca 

dydaktyczna w Polsce; mając za sobą lata pracy wykładowczej w Stanach Zjednoczonych, 

pracując z polskimi studentami staram się wdrażać moje dydaktyczne doświadczenie z tego 

okresu, przystosowując je do specyficznych potrzeb programu i harmonogramu zajęć. 

animacja 
komputerowa

tkanina 
artystyczna

identyfikacja 
wizualna marki

interface 
użytkownika

grafika 
cyfrowa

typograficzne 
plakaty ideowe 
i kulturalne

wykłady 
gościnne

warsztaty

konsultacje 

praca
wykładowcza
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praca wykładowcza 

podstawy projektowania komunikacji wizualnej 
Przedmiot Podstawy projektowania komunikacji wizualnej prowadzony przeze mnie w Tarnowie 

to kurs wprowadzający do podstawowych pojęć i definicji z zakresu komunikacji wizualnej. 

Poprzez pracę na serii projektów student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami przekazu 

wizualnego, opanowuje podstawowe zasady projektowania oraz umiejętność przeprowadze-

nia procesu projektowego. Proces dydaktyczny obejmuje wykłady, prezentacje, krytyki indywi-

dualne i grupowe i nadzorowaną praktykę studyjną.

projektowanie komunikacji wizualnej ii
Przedmiot Projektowanie komunikacji wizualnej II to kontynuacja procesu przeobrażania 

studenta w efektywnego komunikatora wizualnego. Student, który pozytywnie zaliczy kurs, 

potrafi organizować informację i nadać jej odpowiednią formę wizualną, rozumie istotę grupy 

docelowej projektu, potrafi zaprojektować przejrzysty i trafny komunikat wizualny dla doce-

lowego odbiorcy. Proces dydaktyczny obejmuje wykłady i prezentacje, realizację projektów na 

zajęciach i pracę domowa, oraz korekty zespołowe i indywidualne. 

projektowanie komunikacji wizualnej iii
Praca nad projektami Projektowania komunikacji wizualnej III służy stosowaniu zdobytej wiedzy 

o elementach wizualnych i zasadach kompozycji w kontekście projektowania komunikacji 

wizualnych. Projekty są sformułowane tak, aby rozwijać zdolność tworzenia formy w odnie-

sieniu do informacji; w każdym projekcie istotną częścią jest myślenie analityczne, badanie i 

tworzenie koncepcji. W celu sporządzenia skutecznego komunikatu wizualnego student defi-

niuje, a zatem realizuje w formie projektu, konkretną wizualną informację dla specyficznego 

kręgu odbiorców. Kurs jest oparty na pracy studyjnej pod dydaktycznym nadzorem, aktywnym 

uczestnictwie w klasowych krytykach i samodzielnej pracy w domu. 

komputerowe opracowanie wydawnictw
Tematyka Komputerowego opracowania wydawnictw jest złożona – obejmuje projektowanie 

publikacji, łamanie tekstu, obróbkę obrazów i przygotowywanie dokumentów do druku i dla 

urządzeń mobilnych. Aby praca przy tworzeniu publikacji była kreatywna i skuteczna student 

musi pojąć zasady składu i przeniknąć arkana programu Adobe InDesign. Przedmiot ma 

formę wykładów połączonych z ćwiczeniami wykorzystującymi nabytą wiedzę i pracę domową, 

podczas której kontynuowana jest realizacja projektów. Podczas zajęć demonstrowane są 

możliwości programu Adobe InDesign równolegle z praktyką na studenckich komputerach. 

Projekty realizowane w tym kursie sformułowane są tak, aby umożliwić poszerzenie wiedzy 

różnych rodzajach i formach publikacji, o zasadach typografii, o kompozycji strony, oraz pracy 

twórczej na siatce modułowej. Realizowane sąprojekty wydawnictw wielostronicowych i wie-

lołamowych o złożonym chrakterze. Kurs jest oparty na pracy studyjnej pod dydaktycznym 

nadzorem i samodzielnej pracy w domu. 

podstawy typografii
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do historii i teorii typografii, do podstawo-

wych pojęć, zasad i procesów projektowania typograficznego. Studenci uczą się komunikować 

poprzez zastosowanie szerokiego spektrum koncepcji projektowania typograficznego, dlatego 

ważne jest, aby każdy student zrozumiał szeroki zakres zasad i pojęć. Studenci pogłębiają 

wiedzę z dziedziny typografii rozwiązując różne problemy projektowe i rozwijając wrażliwość 

wobec formy literniczej w celu tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych. Poprzez 

wykłady, prezentacje, badania i zadania studenci zapoznają się z rolą, jaką odgrywa typografia 

w kształtowaniu formy i treści przekazu.

pracownia dyplomowa + seminarium dyplomowe
Podczas semestralnego kursu odbywa się kompleksowe przygotowanie studenta do opra-

cowania dyplomu licencjackiego, złożonego projektu pozwalającego studentowi wykazać 

się umiejętnościami i wiedzą umożliwiającymi mu podjęcie pracy zawodowej w charakterze 

projektanta komunikacji wizualnej. Praca licencjacka jest zwieńczeniem studiów I stopnia; jej 

celem jest przygotowanie studentów do realizacji zadań projektowych w dziedzinie komunika-

cji wizualnej. Projekt licencjacki wykazuje zdolność opracowania  spójnego I kompleksowego 

rozwiązania projektowego oraz umiejętność prezentacji własnych koncepcji projektowych w 

formie werbalnej I wizualnej. Podczas seminarium dyplomowego studenci poznają różne 

sposoby zbierania informacji i formułowania założeń projektowych, jak również opanowują 

podstawową metodologię prowadzenia pracy naukowej. Kończąc semestr student potrafi 

efektywnie prezentować wyniki swej pracy w postaci pisemnej rozprawy i ustnej prezentacji.

A
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Prawa kobiet = prawa człowieka: Międzynarodowe plakaty na temat 
nierówności, dyskryminacji i przemocy wobec kobiet
http://www.galiciajewishmuseum.org/pl/prawa-kobiet-prawa-czlowieka

25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017
http://www.bwa.katowice.pl/uploaded/media/25BPP-lista%20zawkalifikowanych_1507794433.pdf

BICeBé Międzynarodowe Biennale Plakatu w Boliwii
http://www.bicebebolivia.com/exhibiciones-biceb%C3%A9-2017 

3rd Global Print 
http://globalprintdouro.com/countries/

37th Mini Print International of Cadaques
http://miniprint.org/the-exhibition/?lang=en
http://miniprint.org/selected-artists/?lang=en

16th Lessedra World Print Annual
http://www.lessedra.com/Accepted-PMM17.pdf

Prawa kobiet = prawa człowieka: Międzynarodowe plakaty na temat nierówności, 
dyskryminacji i przemocy wobec kobiet
http://www.graphicart-news.com/womens-rights-are-human-rights/#.Wex4LIZx2-U
http://www.postermuseum.pl/en/ews/womens-rights-are-human-rights-now-at-the-
poster-museum,35.html
http://www.artworksprojects.org/event/opening-of-womens-rights-are-human-rights-
poster-exhibition/

36th Mini Print International of Cadaques
http://miniprint.org/2016-2/?lang=en
http://miniprint.org/participants-2016/?lang=en

15th Lessedra World Print Annual
http://www.lessedra.com/Catalogue-Mini-Print-2016.pdf

9th Biennial International Miniature Print Exhibition
https://www.bimpe.com/bimpe-ix/
https://issuu.com/newleafeditions/docs/catalogue_bimpe_ix-2016_web_version

VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu
http://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/kultura-i-rozrywka/vi-miedzynarodowe-biennale-plakatu-
spoleczno-politycznego-w-oswiecimiu-rozstrzygniete/

24 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2015
http://www.bwa.katowice.pl/uploaded/media/BPP%20lista_1450450186.pdf

Questioning the Bomb: History and Non-Proliferation
http://www.artgallery.umd.edu/exhibition/1121/checklist

uczestnictwo i nagrody 
w międzynarodowych wystawach  

2018

2017

2016

2015
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ph.d. in the field of Fine Arts, the discipline of Design, obtained on the basis of a doc-

toral project entitled Following the Footsteps of Letterform in Stone – the Epigraphy of Cracow, 

granted by the decision of the Council of the Industrial Forms Department of Jan Matejko 

Academy of Fine Arts in Cracow. Promotor – Professor Władysław Pluta, reviewers – Profes-

sor Włodzimierz Dolatowski and Professor Marian Nowiński.

mfa in Visual Arts, summa cum laude, obtained on the basis of the Master’s project entitled 

Disappearing Worlds, awarded by the Council of the Joint Graduate Program in Visual Arts, 

Old Dominion University/Norfolk State University, Norfolk, va, usa. 

Promotor – Professor Ken Daley.

bfa in Painting, Academy of Fine Arts in Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

diploma in design arts in the field of Exibition design, State High School of Visual Arts, 

Cracow, Poland.

didactic activity at academic institutions

State Higher Vocational School in Tarnów, Institute of Art, Department of Design. 

senior faculty teaching the following courses:

• Diploma seminar and diploma studio

• Visual communication design

• Basics of visual communication design

• Foundations of typography

• Computer-based publishing

Academy of Fine Arts, Department of Industrial Design, Cracow, Poland.

consultant working with students of  Visual Communication Design Studio A and 

Visual Communication Design Studio B of the Department of  Visual Communication.

Missouri State University, Department of Art & Design, Springfield, mo, usa 

adjunct faculty teaching the following classes:

• Basic Typography

• Design Systems

• Fashion Illustration

• 2-d and 3-d Art & Design Foundations

Old Dominion University, Department of Art & Design Norfolk, va, usa. 
 graduate teaching assistant teaching 2-d Art & Design Foundations.

education

information about employment 
in academic institutions

2015

1992 

1985

1980

2016–2018

2016–2017

1993–2013

199o–1992 



who i am  a multidisciplinary artist and designerwho i am  a multidisciplinary artist and designer

34 Iwona Rypeść-Kostović +48 660 041 639 contact@iwonacreation.com www.iwonacreation.com 35Iwona Rypeść-Kostović +48 660 041 639 contact@iwonacreation.com www.iwonacreation.com 

creative individual formed by environments in which i lived

In my native Krakow, I grew up surrounded by individuals who opened my eyes, and – more 

importantly – my mind, to the universe of arts, abundant in diverse means of expressing 

thoughts and feelings. My parents appreciated culture and arts, introduced me to the 

historical treasures of our city; they had an extensive library with interesting literature, 

which I explored as soon as I learned to read.

My development as a person and creative individual was also greatly influenced by my Grand-

mother, an amateur artist and author of countless watercolors and pastels, and, above all, 

objects of applied art of various kinds. Grandmother was also a gifted dressmaker – the 

income from sophisticated outfits she made for private clients supported her modest 

budget of a retiree. Her need to make beautiful, functional objects, which she gave to family 

members and friends, is comprehensible to me only now, after many years and from the 

perspective of my own experience. Grandma, being a widow of military officer murdered 

in the Katyń massacre, was forced to hide her identity for the sake of safety of herself and 

the whole family. The fear connected with this fact has cast a shadow over Grandma’s life 

and, indirectly, on lives of entire family as well. In order to overcome fear, it was necessary 

to be strong – at this point Grandma’s creative passion became a mean of survival, and 

need to create a better, alternative reality and sharing objects of beauty with loved ones was 

its manifestation. She was painting, drawing, embroidering, sculpting, sewing; whatever 

she did, she shared her knowledge with me. She taught my little fingers the intricacies 

of calligraphy, watercolor painting and embroidery with equal passion. Over the passage 

of time, the tailor’s craft initially learned from her became more sophisticated under the 

influence of Cracow bespoke tailor’s studios, famous for their tradition and sophisticated 

elegance. This is how her passion became my passion...

While still a student at the State High School of Fine Arts, thanks to the knowledge 

I gained from my Grandma, I started to make one-of-a-kind clothing and sell it in the city 

craft galleries. I made dresses inspired by the fashion of Art Deco period; I assembled 

them using antique curtains and cotton gauze arranged in layers, stitched together, then 

dyed in strong tea. These simple materials were not easily available in Poland under the 

communist regime – times of scarcity of literally everything, thus forcing the necessity 

to create „something out of nothing” in order to survive. The only thing always available 

was tradition of craft, which became extremely useful in transforming simple materials 

into beautiful, unique objects.

At the State High School of Visual Arts in Cracow I was influenced by excellent teachers 

such as Professor Helena Grzegorczyk, who taught us not only literature, but also a widely 

understood history of culture; Professor Stanisław Rodziński, who did not only correct our 

artistic undertakings, but also inspired us to search for our own creative personalities; 

Professor Jan Maniecki, who awakened in us the love and appreciation of lettering; Pro-

fessor Jan Rzehak, who introduced us to the basics of design. They were just few of many 

educators who did not only teach us, but also instilled in us a passion for creativity, 

appreciation of craftsmanship and hunger for knowledge.

Our teachers also provided us with opportunities to appear in a professional context – 

as a high school student, in year 1978, I participated in an open competition for a poster 

entitled Safety on water and I got the first prize – the first prize in my life for design. Even 

then, I admired poster as a form of visual communication – walking along the streets of Cra-

cow, it was impossible to remain indifferent to the excellent posters displayed throughout 

the city. It was authentic spiritual feast – and not only – it was also an informal form of edu-

cation. The Polish posters I saw while walking along the streets taught me how to formulate 

a message as a subtle, intelligent, accurate metaphor whose visual form is both original and 

harmonized with the message. Another opportunity to participate in professional context 

was apprenticeship at the Cracow Television in year 1978 where I participated in a mul-

timedia project as a designer of credits and special effects for a documentary about the 

female artist from Cracow who lost her sight in accident. The files of the project are located 

somewhere in the archives.

For me, Cracow is not merely a place of birth – it is a city of artists who intentionally ignored 

the boundaries between different media – artists such as Stanisław Wyspiański, Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, Tadeusz Kantor. Fascinated by their belief in the limitlessness of the cre-

ative imagination, I intuitively followed their footsteps, and started to pursue creative ideas 

across the borders of the media. Later, when after many years I thoroughly got acquainted 

with the history of Cracow Workshops and artists associated with them, I felt as if I had 

discovered a close family, a family unknown to me so far...

Approaching the graduation from the State High School of Visual Arts, I considered the 

further course of my education; I seriously thought about studying the conservation of works 

of art and even passed part of the entrance exams. However, I decided to take a differ-

ent path – I followed my heart and left Cracow for Sarajevo in Bosnia and Herzegovina. 

There I got married to Čedomir Kostović, an artist and graphic designer whom I met two 

years earlier in Cracow and passed an entrance examination to the Academy of Fine Arts 

in Sarajevo. While studying there, I was gaining knowledge from many pedagogues, among 

whom I would distinguish Professor of drawing Nada Pivac, an outstanding visual artist 

and pedagogue, and Professor of Visual Communication and History of Design Stane Ber-

nik, internationally recognized critic of design and lecturer of visual communication. Their 

inspirational lectures and comments on my creative work, discussions and the literature 

recommended by them which I read with passion, did not only broaden my horizons, but 

also helped me to understand my own creative process.

In Sarajevo I became fascinated with the ways in which the cultures of the East and West 

coexisted and affected each other. This fascination inspired me to experiment with different 

shapes and textures and create harmonious wholes out of diverse and seemingly incom-

patible elements. My first shaped canvases were art forms that are both sculptures – per-

ceptually independent from the power of gravitation – and paintings liberated from the 

conventional rectangular format, as well as my first collagraphs – graphics printed from 

matrices constructed on the principle of textural collage.
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In collaboration with my husband, Čedomir Kostović, I incidentally created illustrations for 

jointly designed posters. After completing my studies, I continued my activity as a designer 

of unique clothing, creating unique outfits for private clients. In year 1985, I established 

a multidisciplinary studio of art and design named Iwona Creation and was admitted to the 

ulubih and ulupubih, professional associations of visual artists and designers, and was 

active participant in the artistic life of Sarajevo, exhibiting my paintings, prints and unique 

clothing. In year 1986, in cooperation with my husband, Čedomir Kostović, I won a compe-

tition for an election poster in Yugoslavia.

In year 1990 I received the Grant of the State Commission for International Cultural and 

Scientific-Technical Cooperation of Bosnia and Herzegovina, and was admitted to the MFA 

studies in Visual Arts at the Old Dominion University in Norfolk, Virginia, USA. Wile study-

ing there, I started working as a senior assistant. Both creative and didactic work in the 

new environment was a complex challenge for me. The period I spent at the Old Dominion 

University was a time full of unusually interesting, enriching experiences at many levels, 

not only thanks to the intense and diverse character of the studies, but, above all, thanks 

to the excellent and helpful people I met there – at this point I would highlight the promoter 

of my master’s project, Professor Ken Daley of Old Dominion University in Norfolk, and Pro-

fessor Lynn Forgach of the School of Visual Arts in New York, with whom I took professional 

internships. They freed me from fear of speaking about my own creative work, they taught 

me how to precisely and clearly, without lofty and intricate phrases, speak about my own 

creativity and to analyze the creativity of others. Highly appreciating the depth of their reflec-

tions on the creative process as well as their approach to the work process organization and 

artistic ethics, I adopted them as models for my own creative practice.

The year 1990 brought one more significant change in my life – for the first time in my life 

I sat behind Apple Macintosh computer; graphic software such as Aldus Pagemaker, Aldus 

Freehand and Adobe Photoshop allowed me to get closer to graphic design and typogra-

phy again. Here I would like to express gratitude to one more exceptional person whom 

I was lucky to meet while at the Old Dominion University – Michael Fanizza, Professor 

of graphic design and typography. Without his extensive knowledge, brilliance, enthusiasm 

and discreet support, mastering complexities of computer graphics, digital typesetting and 

publication layout would not be easy for such a neophyte.

Leaving for postgraduate studies in the United States, I was not aware that I was abandon-

ing my home in Sarajevo forever. Slightly more than a year after my arrival to the USA, a war 

broke out in Bosnia and Herzegovina, dramatically affecting my life and my creative work. 

Large scale shaped canvases which I constructed in years 1991-1992, expressed my help-

lessness and rage caused by the war. These paintings were not only an attempt to met-

aphorically communicate my thoughts and express feelings, but also an effort to trigger 

people’s interest and reaction to tragedy that was taking place in Bosnia and Herzegovina. 

After the opening of my Master’s exhibition in Norfolk entitled Vanishing Worlds, where 

I exhibited a series of experimental shaped canvases and collagraphs, I felt clearly that there 

was no interest in a distant war and semi-abstract art that employs visual metaphors.

Disillusioned with indifference to humanitarian tragedy, hypocrisy of politics and superficial 

interest in art, I turned my creative energy toward applied arts – art to wear and fine tex-

tiles for interior. After moving to Springfield, Missouri, where my husband was employed 

as an Associate Professor at the Department of Arts and Design at the Missouri State 

University, I reactivated my art and design studio, Iwona Creation. Without being aware 

of it, I started doing something similar to what my grandmother did many years ago when 

her entire world broke down – I passionately began to create objects of applied art. This 

new direction helped me regain my shattered emotional balance and discover a new way 

of expressing my responses to my experiences in the New World. After years of profes-

sional activity, many awards and articles in professional publications, I have become known 

as a fiber artist. And yet, during all these years, fiber arts have been just a tip of an iceberg 

of my creative activity; I also painted, printed, designed, and wrote. But it was the tip that 

was exposed to the public...

In addition to designing unique clothing, I occasionally designed stage costumes commis-

sioned by cultural institutions such as Springfield Little Theater, Eidophusicon Theater and 

Springfield Opera. The projects that I realized allowed me not only to create original and 

practical costumes – they also let me to go beyond the script and communicate my visual 

metaphors directly to the audience.

In fact, all my artistic exploits reflect my close relationship with the theater. In art-to-wear, 

darker and quieter shapes of hand-tailored garments distinctively frame expressive col-

lages acting as mysterious stages. Besides satisfying sense of contemporary aesthetics, 

my wearable designs also display craftsmanship and timeless chic of European classical 

tailoring. Art-to-wear I make reflect artistic ideas drawn from my wall hangings, paintings 

and prints. However, unlike my two-dimensional artworks, my art-to-wear is made to be dis-

played on the perpetual motion sculpture of human body. However, not only unique clothing 

design reflects my relation with theater – this close relationship also exists in printmaking, 

digital animation and poster design where the visual elements coexist creating intriguing 

configurations of elements in the mysterious depths of their compositions.

The development of graphic software gave an impulse to unimaginable possibilities of cre-

ating new, fresh means of artistic expression. Intrigued by these possibilities, I began to cre-

ate digital graphics in which I revived suggestive forms resembling those that dominated 

my irregularly shaped canvases from the nineties of the last century, to let them re-play their 

dramas in spaces of digital compositions.

Digital graphics is a medium that allows me to express my Expressionistic and Surrealistic 

spirit, and, at the same time, to experiment with both traditional and modern art media. 

In my creative work, computer is not an exclusive source of images, but mainly a tool used 

to modify and combine images created using traditional artistic techniques – painting, dra-

wing, relief, photography, etc. Graphic software allows me to compose and modify the ele-

ments I generate in many ways, arrange in layers and make many versions of the same project.
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Computer animation allows me to express myself creatively and experiment in a very excit-

ing way – not only with the image, but also with typography, as well as movement, sound 

and time. For the first time, I made an animation by modifying and composing in time 

photographs depicting epigraphic objects and street inscriptions, taken by me in Tuscany.

This experience inspired me to design the poster Freedom (at the invitation of the organizers 

of the International Poster Exhibition Voices in Freedom – Voices of Freedom in year 2010), 

to create an animation of this poster in cooperation with Polish musician Zbigniew Paleta, 

who lives in Mexico City. The animation was presented at the Jurors’ Exhibition of the 11th 

International Poster Biennale in Mexico, in the Casa del Poeta Ramon Lopez Velarde Gallery 

in Mexico City, which was part of the 11th International Poster Biennale in Mexico. Although 

the process of creating animation is very time-consuming, its results are extremely satisfying 

– the unity and power of the message that can be created by the image and music is unique 

to this medium. Last year I have finalized Lupus Tango project – digital animation made for 

the music of Matragona group from Sanok.

Posters that I have designed over the years are mainly social or cultural posters. Their visual 

language is the effect of the influence of environments that formed me as a person, artist 

and designer. In Cracow metaphorical visual language was often used because the direct 

form of communication of thoughts and ideas was too dangerous during the communist 

regime after World War II. Understanding and reading the subtle connections between 

images and words was culturally conditioned; I intuitively learned to read between the lines 

of the text, in a situation where the lines themselves were kind of cryptic. Today, communi-

cation through cryptic language, either visual or verbal, is no longer a necessity; now I use 

visual metaphors because they are powerful tools in the process of creating effective means 

of communication, capable of leveling the boundaries between cultures and languages. 

Building bridges between people, over languages and cultures, is my goal as a visual com-

municator. Many of my posters are typographic posters in which the configuration, color 

and texture of the characters of the message play a significant role.

The commercial poster has never played a great role in my artistic career; during my stay 

in Sarajevo my husband designed beautiful posters for theater and sometimes we together 

realized big panneaux advertising theater performances.

The subject of my doctoral project is a result of combining of several of my interests. Living 

in the United States and lecturing at the university, I spent most of my summer vacations 

in Europe, not omitting my native Cracow. Here I visited my favorite places, many of which 

I sketched and photographed during high school years. One of such places was the clois-

ter of the monastery of Dominicans, where numerous historical tombstones and epitaphs 

of citizens from Lesser Poland belonging to all social classes and professions, are exposed. 

This space has always been a magical space for me, space where I could calm down and 

forget about the entire world. At one point, I began to inquire about the nature of epitaphs 

and wonder who are the commemorated people. When I started looking for the information, 

I realized that it was limited mainly to the literature concerning particular aspects of epi-

graphic objects – it was monothematic scientific literature addressed to specialists in spe-

cific professions. Among the publications that I came across during preliminary research, 

I would distinguish one that was a great inspiration for me. It was a three-volume publica-

tion published in years 1900-1904 in the printing house of W. L. Anczyc i Sp. in Cracow, titled 

The Monuments of Cracow, richly illustrated with drawings of Cracovian epitaphs and tombs 

by Maksymilian and Stanisław Cercha and the text written by art historian Feliks Kopera.

This publication fascinated me and stimulated to think about how a contemporary publi-

cation on epigraphic objects, addressed to a today’s recipient, should look like. This is how 

my doctoral project was born, titled Following the Footsteps of Letteform in Stone – the Epi-

graphy of Cracow. When I realized that there was a lack of didactic publications on epigraphy, 

illustrated with photographs of epigraphic objects, one that was a synthesis of the research 

of these objects made in the past, I decided to make it myself. This way, a model publication 

was created, the first of a series devoted to epigraphy – a didactic publication, emphasizing 

the interdisciplinary interpretation of cultural artifacts, giving the recipient the criteria to inde-

pendently recognize elements of art and lettering in epigraphic objects.

All of my achievements described above would not have been possible without the compre-

hensive support of my Family and Friends, especially my husband, Čedomir, an exceptional 

man and artist who always believed in my strength. In home that we created together there 

always was an atmosphere of love, respect, trust and mutual support. Creative work in many 

areas of fine arts and design as well as didactic work always was – and still is – an integral 

part of our everyday life. Independently thinking, striving to the mastery and open to the 

search for original and effective solutions for our professional challenges, we often dis-

cussed details of our work, honestly exchanging observations while unafraid of criticism. 

In this way, by participating in design process at many stages and solving problems of vari-

ous nature, I gradually gained knowledge in the field of graphic design as well as of teaching 

graphic design. This multidisciplinary exchange of experiences and comprehensive, inspiring 

discussions continue to this day – I hope that they will last for many days to come...

F



In year 1990, after admission to the postgraduate studies in Visual Arts at Old Dominion 

University in Norfolk, Virginia, USA, I was employed as a senior assistant, teaching courses 

in foundations of visual communication at the Department of Arts of that university. After 

earning MFA degree, I continued to work as an adjunct faculty at the Department of Art 

and Design at Missouri State University in Springfield, Missouri, USA. The methodology 

I used in my didactic practice was initially based on experiences of my American colleagues; 

over time it has been enriched with my own assignments, lectures and presentations. Now, 

working with students of visual communication in Poland, I continue to use my meth-

odology in the context of needs of Polish students and the structure of Polish academic 

institutions.

In teaching my goal is to prepare people for work in field of design. It is an extremely 

competitive area, requiring extraordinary commitment on the road to success. Design 

students need more than knowledge and skills acquired during lectures and realization 

of assignments; they have to learn how to recognize and develop their own unique talents 

in during the process of solving creative challenges. In the design problem-solving process, 

the ability to critically select and analyze data is of the utmost importance, followed by the 

ability of execution the effective vessels of communication. Through research, intensive 

work in class and at home, class discussions and critiques, I try to make my students aware 

of a simple fact that the analytical identification and verbalization of various arguments 

and different points of view will allow them to effectively face the final stage of design 

process – finding a visual solution to their exploration.

My other important goal as a teacher is helping students achieve their creative potentials. 

The necessity to be able to determine each student’s creative potential and respond to the 

student’s individual needs forces me to be always ready to use both my knowledge and 

flexible imagination to guide the student toward the individual goals and objectives. This 

necessity greatly contributes to my own continuous artistic, intellectual and technological 

development. I constantly broaden and update my resources, I am an active and productive 

artist and designer, and I am alert to the cultural environment in which we live – our global 

village. Only in that way I am able to spark, initiate and help maintain the student’s growth 

as a self-reliant and critical artist and designer.

I have worked with students in different countries and I am fully aware that the influence 

of the cultural and social environment plays a significant role in the teaching process. 

My experience has confirmed my belief in the universal role of classroom interaction 

as an effective tool to overcome potential problems and barriers that may occur in a new 

environment. My exposure to various cultural milieus and teaching methodologies, 

my broad knowledge and diverse artistic practice have helped make this interaction suc-

cessful in diverse environments; I truly enjoy teaching and I am always looking forward 

to new opportunities of sharing my experience with younger generation.

 A

who i am  a teacher with multicultural experience
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lectures & workshops based on creative experience

• Marseille Graphic Design Encounters 2014 – presentation a the international  

 conference at Villa Méditerranée, Marseille, France (16.07.2014). 

• Transforming Intangible Ideas Into Tangible Designs – five-day design workshop,

   Ecole Lab Intuit, Paris, France (25.02–1.03.2013).

• Biodiversity texture design for application in textiles – three-day design workshop, 

 Universidad Iberoamericana, Puebla, Mexico (30.10–1.11.2010).

•  Art vs. Fashion – lecture, Universidad Iberoamericana, Puebla, Mexico (29.10.2010).

• Contemporary Unique Clothing; Art versus Fashion 11th – presentation at the internatio-

  nal design conference organized by the International Poster Biennial in Mexico and buap, 

  Cultural University Complex, Puebla, Mexico (30.10.2010).

• Transforming Intangible Ideas Into Fashion Designs – three-day design workshop,

   Universidad Iberoamericana, Mexico City, Mexico (30.10–1.11.2009).

• Art and Technique of Collagraph – lecture and presentation; Missouri State University, 

  Department of Art & Design, Springfield, mo, usa. (November 2009).

• From A Metaphor To a Fashion Design – three-day design workshop, iteso, 

 Guadalajara, Mexico (24–27.04.2007).

• Iwona Creation Art-To-Wear; Contemporary Art-to-Wear – lecture & fashion show at the

   International Design Conference, iteso, Guadalajara, Mexico (27.04.2007).

• Iwona Creation Art-To-Wear – lecture, University of Colorado, Fort Collins, co(14.02.2004).

• Contemporary Concepts in Fashion – three-day design workshop at University of Colorado,

   Fort Collins, co, usa (14–18.02.2004).

• Visualize Your Concepts Through Your Fashion Designs – two-week design workshop,

   Universidad Iberoamericana, Mexico City, Mexico (20–31.10.2003). 

• Shaped Canvases, Collagraphs and Artist’s Books – lecture as Visiting Artist,

   School of Visual Arts, New York, ny, usa (July 1991).

professional experience

iwona creation – multi-disciplinary art & design studio      

founder, manager, chief designer.

duties are diverse, and are not limited to:

• Design and production one-of-a-kind, couture garments and fiberarts for interior. 

• Organization and management of all aspects of the studio business.

• Design of promotional publications and web site for the studio. 

• Illustration; fashion illustration in particular.

• Creation of drawings, paintings and mixed media objects.

artisans gardens – software development & landscape design studio   

founder, chief designer, developer.

duties are diverse, and are not limited to:

• Creation of Artisans Gardens Landscape Design Symbols & Swatches,

  collections of versatile plug-ins for Adobe Illustrator cs3 to cc.

• Landscape design and garden photography.

• Design of web site for artisans gardens, its promotion and marketing.   

• Organization and management of all aspects of the business. 

theater costume design

springfield little theatre, Springfield, mo, usa.
• Five Christmases by John Forster.                                                                   

• The Wiz by Charlie Smalls and Romeo and Juliet by William Shakespeare.

eidophusikon theatre, Springfield, mo, usa.                                                                      

• The Misanthrope by Moliere and The Taming of the Shrew by William Shakespeare.

springfield regional opera, Springfield, mo, usa.                                                               

• Don Giovanni by w.a. Mozart and La Traviata by Giuseppe Verdi.

collegium artisticum choir, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.                                              

• Design of multifunctional outfits for diverse performances.

international jury membership

11th International Poster Biennial – Franz Meyer Museum, Mexico City, Mexico.                     

publications

• Typography Annual 5 – an awarded poster published in the January/February 2015 issue 

  of Communication Arts magazine, Menlo Park, ca, usa.

• Sofija – žena koju je historija zapostavila – article about the artist’s exxibition at the Zvono 

gallery commemorating Sofiia von Hohenberg by Saida Mustajbegović, http://balkans.alja-

zeera.net/vijesti/sofija-zena-koju-je-historija-zapostavila.

• On Balance – article about the future of design, Vision del Diseno Vol. 3, 

 Centro de Diseño, Rosario, Argentina.                 

• 11th International Poster Biennial of Mexico Exhibition Catalogue – artist’s profile as a juror, 

illustrated with examples of artwork, Trama Visual a.c, Mexico City, Mexico. 

• Voices In Freedom – poster published in a book devoted to the international exhibition 

of posters commemorating the bicentenary of independence and the centenary of Mexican 

revolution; Invitational International Collection of  Commemorative Posters, Trama Visual 
a.c., Mexico City, Mexico.                                                             

• Fiberarts Design Book 7 – book featuring selected annual best achievements in the field 

of fiber arts, editor Susan Mowery Kieffer, Lark Books, usa.  

 • Artist’s Profile – article by Jody Wright, Niche Magazine, Winter edition, Baltimore, md, usa.                                                                  
• Artist’s Statement – article in Ornament Magazine, Autumn edition, San Marcos, ca, usa.                                                                  
• From Poland with Love – article about artist’s life and work by Ginny Lohr, Fiberarts 

  Magazine, March/April issue, Fort Collins, co, usa.
• Postcards from Sarajevo (with Čedomir Kostović) – article in Print Magazine, May/June issue, 

New York, ny, usa.

awards and honors

• Winner of Communication Arts magazine Typography Annual 5 competition,

    Menlo Park, ca, usa

• Best of  Art-To-Wear Show Award – mofa  Conference, St. Charles, mo, usa. 

  Juror: Sharon Kilfoyle

• Devotee Award – Textile Curatorial Council, The Minneapolis Institute of Arts,

  Minneapolis, mn, usa.

2014

2013

2010

2009

2007

2004

1991

1985–2018

2008–2018

2001

1997

1996–1997

1989

2010

2015

2014

 2011

2010

2004

2003

1997

1994

2014

2010

2004
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• Best of Show Award – The Uncommon Threads St. Charles, il, usa 

  Juror: Alyce Van Acker.

• Niche Award – Art-To-Wear, Philadelphia, pa, usa.

• Niche Award Finalist – 2-D Design, Philadelphia, pa, usa.

• Juror’s Choice Award – mofa Conference, Springfield, mo, usa. Juror: Sandy Webster.

• Members’ Choice Award – mofa  Conference, Springfield, mo, usa. 

• Juror’s Choice Award – The Uncommon Threads Annual Fashion Show, The Fine Line

  Creative Arts Center, St. Charles, mo, usa. Jurors: Janet Catlow and Sue Peterson.

• Art To Wear Award – mofa Conference Fashion Show, Cape Girardeau, mo, usa

  Juror: Arturo Alonzo Sandoval.

• National Liquitex Excellence in Arts Award, Washington d.c., usa.
• 1st prize – Hampton Roads Intercollegiate Art Exhibition – Riddick’s Folly, Suffolk, va, usa

   Juror: Deborah Mc Leod.

• State Board for International Scientific, Technical and Cultural Colaboration Exhi-

  bition Grant, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• College of Arts & Letters Graduate Fellowship – Old Dominion University, Norfolk, va, usa.

• 1st prize at the national competition for poster Elections 86 in collaboration with

   Čedomir Kostović – Belgrade, Yugoslavia.

individual exhibitions

• Homage to Sophie von Hohenberg – Zvono Gallery, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Second Skin – National Art Gallery, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Threads of Imagination – St. Louis Artists’ Guild, St. Louis, mo, usa 
  Curator:  Margaret Wheeler.

• Iwona Art-To-Wear – Waverly House Gallery, Springfield, mo, usa.
• Shaped Canvases & Collagraphs – Boger Gallery, College of the Ozarks, 

  Point Lookout, mo, usa.
• Disappearing Worlds – Old Dominion University Gallery, Norfolk, va, usa.
• Paintings & Collagraphs – Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Unique Clothing Exhibition – Collegium Artisticum, Sarajevo, 

  Bosnia & Herzegovina.

• Iwona-Mila-Slavica – Austrian House, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

selected group exhibitions

• 24 Polish Poster Biennial – Katowice, Poland.

• Questioning the Bomb, History and Non-Proliferation – Invitational International

  Poster Exhibition, The Art Gallery at the University of Maryland, College Park, md, usa.
• International Biennial of Poster Bolivia BICeBé – La Paz, Bolivia.

• Sint-Niklaas 2015 Printmaking Biennial – Internationaal Exlibriscentrum, Sint-Niklaas, Belgia.

• Sarajevo 100 – Schody Gallery , Kraków, Poland.

• 11th Golden Bee Poster Biennale – Moscow, Russian Federation.

• Sarajevo 100 – Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina,

  Marseille – France, Moscow – Russian Federation, Morelia – Mexico.

• 12th International Poster Biennial Mexico – Franz Mayer Museum, Mexico City, Mexico.

• Mèxico A Travès Del Cartel – Invitational International Poster Exhibition, 

2003

2002

1997

1996

1995

1992
1991

1990

1986

2014
2008
1999

1997
1996

1992

1990
1988
1985

2015

2014

  Centro Cultural Francisco Javier Clavijero, Morelia, Mexico.

• 1oth Golden Bee Poster Biennale – Moscow, Russian Federation.

• Mini Print International of Cadaques – adogi Galeria, Barcelona, Spain.

• 8th Biennial International Miniature Print Exhibition – Vancouver, Canada.

• Mini Print International of Cadaques – adogi Gallery, Barcelona, Spain.

• 12th Lessedra World Print Annual – Galeria Lessedra, Sofia, Bułgaria.

• International Biennial of Poster Bolivia BICeBé – Tribute to Rene Wanner – La Paz, Bolivia.

• International Biennial of Poster Bolivia BICeBé – Global financial crisis – La Paz, Bolivia.

• 12th International Poster Biennial of Mexico – Mexico City, Mexico.

• 23rd International Poster Biennale – Wilanow Poster Museum, Warsaw, Poland.

• 1oth Golden Bee Poster Biennale, Moscow, Russian Federation.

• 7th Biennial International Miniature Print Exhibition – Vancouver, Canada.

• 11th Lessedra World Print Annual – Galeria Lessedra, Sofia, Bulgaria.

• In Memoriam Barbara Paciorek – Homenaje Barbara Paciorek – 

 Galeria de la Casa del Poeta Ramon Lopez Velarde, Mexico City, Mexico.

• 13th International Biennial of Theatre Poster – Wanda Siemaszkowa Theathre,

  Rzeszów, Poland.

• 1oth Francisco Mantecon International Poster Competition – Vigo, Spain.

• 18th International Lahti Poster Biennial – Poster Museum, Lahti, Finland.

•  Collective Exhibition of Jurors of the Eleventh International Poster Biennial of Mexico –

   Galeria Casa del Poeta Ramon Lopez Velarde, Mexico City, Mexico.

• Voices In Freedom – Invitational International Exibition of  Commemorative Posters 

  celebrating bicentennial of Mexican independence and centennial of Mexican revo-

  lution Centro Cultural Francisco Javier Clavijero, Mexico City, Mexico. 

  Exhibition is being displayed in over 100 major cities on 5 continents.

• Thirty Years After... – National School of Arts Alumni Exibition A1 Gallery, Kraków, Poland.

• To Death With Smile – International Poster Competition, Museo Mexicano Del Diseño,

 Mexico City, Mexico.

• mofa Biennial Juried Art-To-Wear Show – Foundry Art Center, St. Charles, mo, usa.
• Theatre, That’s Me – Invitational International Virtual Poster Project, Sixth 

  International Triennial of Stage Poster, Sofia, Bulgaria.

• Fiber Focus ‘09 – Art St. Louis, St. Louis, mo, usa. Juror: dr Alice Zrebiec.
• Aberration, Montminy Gallery of the Boone County Historical Museum, 

  Columbia, mo, usa. Juror: Leandra Spangler.

• Interdependence – International Fiber Collaborative,

  h.a.c., Huntsville, al, usa. Curator: Jennifer Marsh.

• 6th Annual Color: Bold/Subtle International Show, Upstream People Gallery, 

  Omaha, ne, usa. Curator: Larry Bradshaw.

• moak – 4 State Regional Exhibition, Springfield Art Museum, 

  Springfield, mo, usa. Juror: Nicholas Kyle.

• Calculatorium Mundi – ABC Gallery, Poznań, Poland. Curator: Andrzej Bednarczyk.

• Fiber Focus ‘07 – Art St. Louis, St. Louis, mo, usa. Juror: Jane Sauer.

• Artwear in Motion ‘06 – Textile Center of Minnesota, Minneapolis, mn, usa.
• Artwear ‘06 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• 5th Biennial International Wearable Expressions – Palos Verdes Art Center, 

2012

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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  Rancho Palos Verdes, ca, Juror: Kevin Jones.

• Artwear in Motion ‘04 – Textile Center of Minnesota, Minneapolis, mn, usa.
• Artwear ‘04 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.

• Uncommon Threads ‘03 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.
• Niche Laureates Exhibition – Philadelphia Convention Center, Philadelphia, pa, usa.
• 4th Biennial International Wearable Expressions –  pvac
 Rancho Palos Verdes, ca. Juror: Louise Coffey-Webb.

• Artwear ‘02 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• Fiber Focus ‘01 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Laurel Reuter.

• Artwear ‘01, Lincoln Center,  Fort Collins, co, usa.
• Uncommon Threads 01 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 
• Artwear ‘00, Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• Uncommon Threads ‘00 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.
• Fiber Focus ‘99 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Yoshiko I. Wada

• Artwear ‘99 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• Uncommon Threads ‘99 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 
• Autumn Crafts Park Avenue – New York, n.y., usa.
• American Craft Council Fair – Baltimore, md, usa.  
• Artwear ‘98 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• Uncommon Threads ‘98 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa. 

• American Craft Council Fair – Baltimore, md, usa.             
• 2nd Biennial International Wearable Expressions – Palos Verdes Art Center, 

  Rancho Palos Verdes, ca. Juror: Joanne Rapp.

• Fiber Focus 97 – Art St.Louis, St.Louis, mo, usa. Juror: Rebecca A.T. Stevens. 

• National Contemporary Crafts Competitive – G.A. Spiva Center for the Arts,

  Joplin, mo, usa. Juror: Marjorje Schick.

• Uncommon Threads ‘97 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa
• Embellishments ‘97 – Masquerade – Philbrook Museum of Art, Tulsa, ok, usa.
• mofa Juried Exhibition – Drury College, Springfield, mo, usa.
• Artwear ‘96 – Lincoln Center, Fort Collins, co, usa.
• Nouvelle Mode: Wearable Art for the Body –  Textile Arts Centre, Chicago, il, usa.
   Juror: Dennis Brozynski, Columbia College.

• Uncommon Threads ‘96 – The Fine Line Creative Arts Center, St. Charles, il, usa.
• Art to Wear – Cambridge Artists Cooperative, Cambridge, ma, usa.
• mofa Juried Exhibition – Art Museum, Cape Girardeau, 

  mo, usa. Juror: Arturo A. Sandoval.

• moak – 4 States Juried Regional Exhibition, Springfield Art Museum, Springfield, mo, usa.
• Art-To-Wear – Walnut Street Gallery, Springfield, mo, usa.
• smsu Faculty Exhibition – University Gallery, Springfield, mo, usa.
• Juried Student Show – odu Gallery, Norfolk, va, usa.       
• odu Prints – evms Gallery, Norfolk, va, usa.   
• The pfac Juried Annual Exhibition, Peninsula Fine Arts Center, Newport News, va, usa. 
    Juror: Tom Armstrong, Whitney Museum of American Art, n.y.c., ny, usa.  
• Connoisseur Craft – The Peninsula Fine Arts Center, Newport News, va, usa.  
• Art by odu Instructors and Students – Zheijang Academy, Hangzhou, prc.

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996
 

1995
1994

1993

1992

1991

• Hampton Roads Intercollegiate Art Exhibition – Riddick’s Folly, Suffolk, va, usa.    
   Juror: Deborah Mc Leod, Curator, pfac, Newport News, va, usa.
• Collegium Artisticum ‘90 – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Intergrafia ‘90 – Lvov, Ukraine.

• ulubih Annual Juried Exhibition – Collegium Artisticum, Sarajevo, 

  Bosnia & Herzegovina.    

• ulupubih Annual Juried Exhibition – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Collegium Artisticum ‘89 – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• ulubih Annual Juried Exhibition – Collegium Artisticum, Sarajevo, 

  Bosnia & Herzegovina.    

• ulupubih Annual Juried Exhibition – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Collegium Artisticum ‘88 – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• ulubih Annual Juried Exhibition – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.    

• ulupubih Annual Juried Exhibition – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Game of Imagination – Novi Hram Gallery, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina 

   Curator: Jolanda Todorović, art critic.

• 4th International Triennial of Drawing – Wrocław, Poland.

• Collegium Artisticum ‘87 – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

• Ars Feminae ‘87 – Skenderija Cultural Center, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

professional affiliations

• Missouri Fiber Artists

• Adobe Developer Connection

• Udrużenje Likovnih Umjetnika Primjenjenih Umjetnosti Bosne i Hercegovine

works in collections

• International Print Society in Cracow, Cracow, Poland.

• Poster Museum in Wilanow, Wilanów, Poland.

• Lahti Poster Museum, Lahti, Finland.

• Trama Visual A.C., Mexico City, Mexico.

• International Triennial of Theater Poster, Sofia, Bulgaria.

• Theater Wanda Siemaszkowa, Rzeszów, Poland.

• Academy of Fine Arts, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

• Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

• Zheijang Academy of Fine Arts, Hangzhou, People’s Republic of China.

... and in numerous private collections in Europe, North and South America.

A

1990

1989

1988

1987
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• 15th Lessedra World Print Annual, Mini Print 2016 – Galeria Lessedra, Sofia, Bulgaria.

• 9th Biennial International Miniature Print Exhibition. 

– UBC Okanagan Gallery Vancouver bc, Canada;

– SNAP Gallery, Edmonton, ab, Canada;

– University of British Columbia Gallery, Kelowna, bc, Canada.

• 24 Biennial of Polish Poster – bwa,Katowice, Poland.

• Questioning the Bomb, History and Non-Proliferation, Invitational International

   Poster Exhibition – The Art Gallery at the University of Maryland, College Park, md, usa. 

workshops and lectures based on my own creative experience

• Secrets of collograph, five-day workshop for students of Department of Art & Design 

   of msu at srisa, Florence, Italy 5–9.06.2016).

• Following the Footsteps of Letterform in Stone – lecture at the Department of Industrial

 Design of Academy of Fine Arts, Cracow, Poland (10.02.2016).

publications

• Elizabeth Resnick speaks about her poster exhibition “Women’s Rights Are Human Rights”,

Maria Papaefstathiou, Graphic Art News, Athens, Greeece, June 2016, 

http://www.graphicart-news.com/womens-rights-are-human-rights

• Posters and Women’s Rights, Steven Heller, Print Magazine, September 8, 2016,

   http://www.printmag.com/daily-heller/womens-rights-posters/

•  Museum in Exile, Asim Djelilovic, Dobra Knjiga, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

honors & awards

• Special Award – 6th International Biennial of Social & Political Poster, 

  Oświęcim, Poland, awarded for poster ego–eco.

A

exhibitions

• Women’s Rights Are Human Rights: International posters on gender- based inequality,

  violence and discrimination. Exhibition organized and curated by Elizabeth Resnick.

 – Galicja Jewish Museum, Cracow, Poland.

• 4th International Enter into Art Exhibition – The Cultural Center, Cologne, Germany;

 – Town Hall, Weißenthurmi, Germany;

 – Town Hall, Kobern-Gondorf, Germany.

• In memoriam Mieczysław Górowski – Dydo Poster Gallery, Cracow, Poland.

• 25 Biennial of Polish Poster – bwa, Katowice, Poland.

• Terras Gauda – 1oth Francisco Mantecon International Poster Competition, 

 Maritime Station of  Vigo, Spain.

• 3rd Global Print – International Invitational Print Exhibition, Douro, Portugal.

• 37th Mini Print International of Cadaques.

– Adogi Galeria, Barcelona, Spain;

– Galerie L’Etangd’Art, Bages, France; 

– Wingfield Barns, Eye, Suffolk, Great Britain;

– Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Spain.

• 16th Lessedra World Print Annual, Mini Print 2016 – Galeria Lessedra, Sofia, Bulgaria.

• Women’s Rights Are Human Rights: International posters on gender- based inequality,

  violence and discrimination. Exhibition organized and curated by Elizabeth Resnick.

 – The Poster Museum at Wilanów, Warsaw, Poland;

 – Northeastern University, Northeastern Center for the Arts, Boston, ma, usa.
• Sint-Niklaas 2017 Printmaking Biennial, Internationaal Exlibriscentrum, 

  Sint-Niklaas, Belgium.

• Encore – Baron and Ellin Gordon Art Galleries, odu, Norfolk, va, usa.
• Biodiversity preservation, special exhibition of  the 14th International Poster Biennale 

 in Mexico, San Luis Potosi, Mexico.

• Women’s Rights Are Human Rights: International Posters on Gender- based Inequality,

  Violence and Discrimination. Exhibition organized and curated by Elizabeth Resnick.

 – National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan;

 – Massachusetts College of Art and Design, Boston, ma, usa;
 – Bienal Internacional Del Cartel En México, San Luis Potosi, Mexico.

• 6th International Biennial of Social & Political Poster, Oświęcim, Poland. 

 – Schleswig-Holsteinischer Landtag, Kiel, Germany;

 – European Parliament, Strasburg, France; 

 – Willi-Bleicher-Haus, Stuttgart, Germany (2017);

 – Center for Jewish Culture, Cracow, Poland (2017);

 – Książ Castle, Wałbrzych, Poland (2017);

 – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Bielsko-Biała, Polska (2017).

• 36th Mini Print International of Cadaques.

– Adogi Galeria, Barcelona, Spain;

– Galerie L’Etangd’Art, Bages, France; 

– Wingfield Barns, Eye, Suffolk, Great Britain;

– Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar, Barcelona, Spain.

2018 

2017

2016

2016

2015

2016

2016

2015

2016
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creative work

An important, though sporadic, part of my creative work is making computer animations. 

In years 2015–2016, I had the pleasure to work with composer Maciej Harna and his group 

Matragona in a multimedia project called Lupus Tango. My role in this project consisted 

in creating unique images and animating them in the program Adobe After Effects so that 

they constitute a harmonious and expressive whole with music. The project is expected 

to be released on a dvd in 2018.

Among my design achievements, the essential place is reserved for unique clothing and 

textiles for interior design. In the fall of 2015, I started construction of a large-format fiber 

piece I named A Glance into the past, formally resembling the installations from the Tem-

ples series from years 2007–2010. Although the colors, collage compositions and textures 

of the new piece are similar to those previously created, the collage configuration inside 

the whole is different – they are arranged in rows and columns resembling illuminated 

windows in a skyscraper seen on a contrasting background of evening sky. There is one more 

difference – structurally, the piece refers to the American tradition called quiltmaking and 

is, at this time, in the final phase of finishing by a craftsman called quiltmaker. Quiltmaker 

uses a professional machine for making seams that connect the multiple layers of the object 

to give them consistency and additional textural values. For this reason, the photo of the 

object is not available.

In the autumn of 2015, I made a logo design for a competition for the new Małopolska logo, 

along with the visual identification system. The project was not the winner of the competition.

In May 2016, I designed the logo for the competition for the new logotype of the Luigi 

Vanvitelli University in Naples, Italy, together with the required visual identification system. 

The project was not the winner of the competition.

Development of Artisans Gardens Landscape Design Symbols & Swatches, collection of sym-

bols and textures for landscape design for Adobe Illustrator. Planning a mobile application for 

landscape design in the form of a sketchbook for a tablet using these symbols and textures, 

I am developing a user interface for the planned application. The project is in progress.

Other projects from the years 2015–2018 are three series of prints, called transdigital as they 

transcend beyond the limitations of digital graphics understood merely as generating and 

manipulating digital artifacts. Each series consists of four prints. The title of the first cycle 

is Ascent, the second – Passage, and the third – The journeys of the eternal traveler. From a tech-

nical point of view, these prints are called „archival pigment prints” because they are printed 

on high quality paper using an inkjet digital printer, while the matrices for their printing are 

computer files formed using graphic software.

The matrices of my prints are digital files, but the elements that make up their compositions 

are not generated digitally – they either are hand-made by me, or represent the shapes and 

textures of objects found in nature. Those made by hand are often three-dimensional, covered 

with various textures that give them a distinctive character. These objects become elements 

of the composition through scanning or digital photography with high resolution. As digital 

digital 
animation

unique textiles 
for interior

visual identity 
design

user interface 
design

tradigital 
prints

images they are placed in spaces of graphic software that allows incredible freedom of arrang-

ing and modification, layering into multiple, often semi-transparent layers and making many 

versions of the same composition.

I devote a lot of attention to this area of my activity in this study because both typogra-

phy as well as the social and cultural poster are important aspects of my creative work and 

my pedagogical activity. This is reason why I indicated typographic ideological and cultural 

posters that I designed in the period 2015–2018 as aspiring to meet the conditions specified 

in art. 16 sec. 2 of the Act of 14 March 2003, together with the proposal of a syllabus for 

teaching typography within the program of visual communication, to present my own creative 

commitment to what I propose in this didactic program.

didactic work

following the footsteps of letterform in stone
– Department of Industrial Forms at the Academy of Fine Arts in Cracow, lecture.

On February 16th, 2016, I had a pleasure to present my doctoral project to the students 

of the Faculty of Industrial Forms. My doctorate is a template for a didactic publication, 

emphasizing the interdisciplinary interpretation of cultural goods, giving the recipient the 

criteria to independently recognize elements of art and lettering in epigraphic objects.

secrets of collography 
– srisa, Florence, Italy, printmaking workshop. 
Participants of the week’s workshop learned how to make prints from graphic plates made 

on the basis of a collage of different materials, they constructed collographic printmaking 

plates in variety of shapes in order to obtain diverse tonal-textural effects and experimented 

with a variety of materials and substrates. While printing their plates, they combined intaglio, 

relief and embossing printing techniques, printing prints from the same plates of different 

colors, experimenting with layers and transparency. Some students went towards the exper-

iment and others went towards printing the classic edition. Everyone has learned – through 

hands-on experience – how to construct a collograph plate, how to print it, and what results 

can be expected from this technique.

In the academic year 2016–2017, I had a pleasure to apply my professional experience 

as a consultant working with the students of Visual Communication Design Studio A and 

Visual Communication Design Studio B of the Department of Visual Communication at the 

Faculty of Industrial Forms of the Academy of Fine Arts in Cracow.

In the February 2016, I started working as a senior faculty at the Design Department of the 

Art Institute of the State Higher Vocational School in Tarnów. It was my first didactic work 

in Poland; after many years of teaching in the United States while working with Polish stu-

dents I try to implement my didactic experiences from my American period, adapting them 

to the specific needs of the program and the schedule of classes.

typographic 
social and 
cultural 
posters

visiting artist
lectures

workshops

consultations

didactic work
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artistic, research and didactic 
achievements in the post-doctoral period

artistic, research and didactic 
achievements in the post-doctoral period

didactic work 

foundations of visual communication design
Course The Foundations of Visual Communication Design taught by me in Tarnów is an intro-

ductory course to the basic concepts and definitions in the field of visual communication. 

By working on a series of projects, students get acquainted with the basic concepts of visual 

communication, master the basic design principles and the ability to carry out the design 

process. The didactic process includes lectures, presentations, individual and group critiques 

and supervised studio practice.

visual communication design ii
Subject Visual Communication Design II is a continuation of the process of transforming the 

student into an effective visual communicator. A student who completes the course positively, 

is capable of organizing information and giving it an appropriate visual form, understands 

the essence of the project’s target group, is able to design a transparent and accurate visual 

message for the target recipient. The didactic process includes lectures and presentations, 

project implementation in classes and homework, as well as team and individual corrections.

visual communication design iii
Assignments of the course Visual Communication Design III are designed to let students apply 

the acquired knowledge about visual elements and principles of composition in the con-

text of visual communication design. Projects are formulated to develop the ability to create 

a form with regard to information; analytical thinking, research and concept creation are 

an essential part of every project. In order to prepare an effective vessel of visual communica-

tion, students define then implement in the form of a project a specific visual information for 

a specific group of recipients. The course is based on study work under didactic supervision, 

active participation in class critiques and independent work at home.

computer-based publishing
The subject of Computer-based Publishing is complex – it includes designing publications, 

layout design, typesetting, image processing and preparation of documents for printing and 

for mobile devices. In order to be creative and effective in creating a publication, the student 

must understand the rules of composition and penetrate the Adobe InDesign toolkit. The 

course takes the form of lectures combined with exercises using the acquired knowledge and 

homework, during which the implementation of projects is continued. During the classes 

the possibilities of Adobe InDesign are demonstrated in parallel with the practice on student 

computers. The projects implemented in this course are formulated to broaden the knowl-

edge of different forms of publication, the rules of typography, the composition of the page, 

and layout design on the modular grid. The assignments are multi-column and multi-page 

projects of a complex character. The course is based on study work under didactic supervision 

and independent work at home.

foundations of typography
The objective of the course is to introduce the student to the history and theory of typography 

and to the basic concepts, principles and processes of typographic design. Students learn 

how to communicate through the use of a wide range of typographic design concepts, so 

it is important that each student understands a wide range of principles and concepts. Stu-

dents deepen their knowledge in the field of typography by solving various design problems 

and developing sensitivity to the letterforms in order to create effective visual messages. 

Through lectures, presentations, research and tasks, students become familiar with the role 

of typography in shaping the form and content of the message.

bfa degree studio + bfa degree seminar
During this semester-long course a comprehensive preparation of the student to graduation 

takes place. To earn a Bachelor in Fine Arts degree(bfa), student must develop a complex 

project allowing demonstration of skills and knowledge that will be required in future career 

as a visual communication designer. Bachelor’s thesis is the culmination of the first degree 

studies; its aim is to prepare students for the implementation of project tasks in the field 

of visual communication. The bachelor’s project demonstrates the ability to develop a coher-

ent and comprehensive project solution and the ability to present own design concepts in ver-

bal and visual form. During the bfa project seminar, students learn different ways of gathering 

information and formulating projets goals, as well as master the basic methodology of con-

ducting research. At the end of the semester, the student is required to effectively present the 

results of his work in the form of a written dissertation and oral presentation.

A
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Women’s Rights Are Human Rights – International Posters advocating 
an end to gender-based inequity, violence and discrimination
http://www.galiciajewishmuseum.org/pl/prawa-kobiet-prawa-czlowieka

25th Biennial of the Polish Poster Katowice 2017
http://www.bwa.katowice.pl/uploaded/media/25BPP-lista%20zawkalifikowanych_1507794433.pdf

Biennial of Poster Bolivia BiceBé 2017
http://www.bicebebolivia.com/exhibiciones-biceb%C3%A9-2017 

3rd Global Print 
http://globalprintdouro.com/countries/

37th Mini Print International of Cadaques
http://miniprint.org/the-exhibition/?lang=en
http://miniprint.org/selected-artists/?lang=en

16th Lessedra World Print Annual
http://www.lessedra.com/Accepted-PMM17.pdf

Women’s Rights Are Human Rights – International Posters advocating an end to gender-
based inequity, violence and discrimination
http://www.graphicart-news.com/womens-rights-are-human-rights/#.Wex4LIZx2-U
http://www.postermuseum.pl/en/ews/womens-rights-are-human-rights-now-at-the-
poster-museum,35.html
http://www.artworksprojects.org/event/opening-of-womens-rights-are-human-rights-
poster-exhibition/

36th Mini Print International of Cadaques
http://miniprint.org/2016-2/?lang=en
http://miniprint.org/participants-2016/?lang=en

15th Lessedra World Print Annual
http://www.lessedra.com/Catalogue-Mini-Print-2016.pdf

9th Biennial International Miniature Print Exhibition
https://www.bimpe.com/bimpe-ix/
https://issuu.com/newleafeditions/docs/catalogue_bimpe_ix-2016_web_version

6th International Socio-Political Poster Biennale in Oświęcim
http://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/kultura-i-rozrywka/vi-miedzynarodowe-biennale-plakatu-
spoleczno-politycznego-w-oswiecimiu-rozstrzygniete/

24th Biennial of the Polish Poster Katowice 2015
http://www.bwa.katowice.pl/uploaded/media/BPP%20lista_1450450186.pdf

Questioning the Bomb: History and Non-Proliferation
http://www.artgallery.umd.edu/exhibition/1121/checklist

participation and awards
in international exhibitions 

2018

2017

2016

2015
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