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Ilustrátorka a animátorka zaměřující se
především na klasickou kreslenou a loutkovou
animaci. Věnuje se také výrobě animačních
loutek a autorských hraček.

Illustratorka i animatorka która się zajmuję
przede wszystkim animacją klasyczną i
animacją lalek. Produkuje również animowane lalki
i zabawki autorskie.

Anna studovala Střední školu Uměleckých
řemesel v Brně - obor Vědecká kresba
a ilustrace u Pavla Dvorského, Univerzitu
Tomáše Ba� ve Zlíně - obor Animovaná tvorba
a Vysokou školu Umělecko-Průmyslovou
v Praze - Ateliér Filmové a televizní graﬁky,
dále se účastnila několika stáží a to i zahraniční studijní stáž na École supérieure des arts
décora�fs de Strasbourg - obor Ilustrace vedoucí oboru Guillaume Dége.

Anna studiowała w Central School of Arts and
Cra�s w Brně - oddział rysunki naukowe i
ilustracje przez Pavla Dvorského, University
Tomas Baťa w Zlín - oddział animacji i College
of Applied Arts w Pradze - studio ﬁlmu i
graﬁki telewizyjnej, uczestniczyła się także w
kilku staży, i nawet stypendia zagranicznego
w Ecole Supérieure des arts decora�fs de
Strasbourg - oddział ilustracja – szef oddziału
Guillaume Dege.
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Oblíkám půlnoc

Ubieram północ

Jablonecká výtvarnice a street ar�stka, která
ráda obrazy promítá nejen na plátna, ale také
na zdi opuštěných domů a nenápadná místa
všude po městě. Oblíkám půlnoc je výstava
příběhů, momentů a skic ze života prostořeké
výtvarnice Oipooik, která již šestým rokem
přede pohádky z mlhy Jizerských hor. Silueta
lesa je temná, ona s ní splývá, avšak jako
bohyně si ponechává největší prostor a
nejdůležitější místo v obraze. Je to ona, která
dává obrazu jiný a vyšší smysl, který je
v přímém střetu s ostatními.

Lubi swoje obrazy projektować nie tylko na
płótnie, ale również na ścianach opuszczonych domów i niepozornych miejscach w
całym mieście. Ubieram północy jest wystawa
historii, chwil i szkic z życia artysty Oipooik,
która już sześć lat wyprzedza bajki z mgły Gór
Izerskich. Sylwetka lasu jest ciemna, ona z nią
miesza się, ale jak boginia pozostawia
najwięcej miejsca i najważniejsze miejsce na
obrazu. To ona nadaje obrazu inny i wyższy
sens, który jest w bezpośrednim konﬂikcie z
innymi.
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Co zbylo a co se vejde

Co zostało i co się zmieści

Iva Ouhrabková je výtvarnice, sochařka,
keramička, designérka interiérů a především
arteterapeutka. Vystudovala vysokou školu
strojní a tex�lní, ale velmi záhy zjis�la, že to
není to pravé vzdělání pro její život. A tak se
vrhla do dalších škol a ak�vit, které se staly
její největší zálibou, rados�, posedlos� i prací.
A na výstavě část těchto rados� a vášní
představí.

Iva Ouhrabková to artystka, rzeźbiarzka,
ceramiczka, projektantka wnętrza, a przede
wszystkim terapeuta sztuki. Ukończyła Szkołę
Inżynierii Mechanicznej i Włókienniczej, ale
wkrótce odkryła, że nie była to prawdziwa
edukacja dla jej życia. I tak rzuciła się w inne
szkoły i zajęcia, które stały się jej największym
hobby, radością, obsesją i pracą. A na
wystawe zaprezentuje swoją radość i pasję.
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Výstava v mezičase
Jmenuji se Monika
Barabasz-Kwaśniak.
Jsem matka Szymona a Alice
Ve volných chvílích jsem umělkyní..
Vystudovala jsem Uměleckou školu ve městě
Jelenia Góra-Cieplice a interiérovou architekturu na
Uměleckém oddělení Univerzity Zielona Góra. Stále
se učím a hledám nová umělecká řešení. Neusínám
na vavřínech, účastním se života v komunitách, na
kulturních akcích - výstavách, koncertech,
veletrzích. Provozuji workshopy a kurzy s dětmi,
spolupracuji s galeriemi (AGI v Kromnów, Wysoki
Kamień v Kopaniec, Izerskie Klimaty v Świeradów
Zdrój) Zabývám se širokou škálou malířských a
kreslících technik ... kresby tužkou a akvarelové
kresby ... jsou doplněny pastely, akrylovými
barvami a někdy olejovými barvami. Inspirací je mi
každodenní život a okolní svět, který nabízí celou
řadu témat. Objekty a místa v domě,
za oknem, někde poblíž ...

Nazywam się Monika
Barabasz-Kwaśniak.
Jestem mamą Szymona (7)
i Alicji (4)
W MIĘDZYCZASIE bywam Artystką...
Ukończyłam Liceum Plastyczne w Jeleniej

Górze-Cieplicach i architekturę wnętrz na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wciąż się uczę i poszukuję nowych rozwiązań
artystycznych. Nie spoczywam na laurach, biorę
udział w życiu lokalnej społeczności, w wydarzeniach kulturalnych- wystawach, koncertach,
jarmarkach. Prowadzę warsztaty i zajęcia z dziećmi,
współpracuję z galeriami (AGI w Kromnowie,
Wysoki Kamień w Kopańcu,Izerskie Klimaty w
Świeradowie Zdroju ) Zajmuje się szerokim
wachlarzem technik malarskich i rysunkowych...
od ołówka i tuszu kreślarskiego po akwarele...
uzupełniają je pastele, farby akrylowe i czasem
olejne. Inspiracją jest codzienne życie i otaczający
świat, który dostarcza różnorodnych tematów.
Przedmioty i miejsca znajdujące się w domu,
za oknem, gdzieś w pobliżu...mi.

Akce je součás� projektu "Popularizace umění a řemesla v regionu" a je spoluﬁnancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Wydarzenie jest częścią projektu "Popularyzacja sztuki i rzemiosła w regionie" i jest współﬁnansowane z funduszu EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

