Anna Dąbrowska

poddać się pasji, dać się
ponieść wyobraźni, doświadczyć magii barwnego szkła,
bawić się formą, kolorem, fakturą, poddać się sile
i energii naturalnych kamieni – to jej przesłanie, praca
i życie. Jako ekonomista i bankowiec wiele lat spędziła
w korporacjach. Przygodę z witrażem zaczęła 10 lat
temu na warsztatach easy-Art. Doskonaliła także
umiejętności w szkole jubilerskiej, co owocuje
tworzeniem małych form witrażowych również
z użyciem kamieni naturalnych.

W naszym kraju działa kilka tysięcy osób,
które z potrzeby serca, w wolnych chwilach tworzą
witraże, aby wprowadzać do naszego otocznia piękno
i kolory. Wielu z nich poświęca każdą wolną chwilę na
realizację swojej pasji. To wyjątkowe, otwarte i serdeczne osoby, które chętnie wymieniają się doświadczeniami
oraz nawiązują nowe znajomości. W grupie raźniej,
w grupie łatwiej, w grupie przyjemniej. Pasjonaci
witraży spotykają się prywatnie oraz podczas
dorocznych spotkań i wycieczek, podczas których
spędzamy czas w monotematycznej aurze zachwytu nad
witrażami. Nieformalna grupa pasjonatów sztuki
witrażowej easy-Art.
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Witrażami w technice
Tiffany zajmuje się do 2013 roku. Jej największą
inspiracją jest natura.

informatyk zajmujący się
sztuczną inteligencją, który odnalazł radość w tworzeniu
witraży i dzieleniu się tą pasją z innymi. Kawaler
orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych za wybitne
osiągnięcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi przy
przekazywaniu im pasji sztuki witrażu. Twórca serwisu
internetowego www.barwyszkla.pl. Członek Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.
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Jolanta Trela

Ula Kotarba

ukończyła Wydział Farmaceutyczny

jest emerytowanym pracownikiem

dużej instytucji finansowej. Ma szerokie zainteresowania,
jednak od 9 lat zdecydowanie dominuje sztuka
tworzenia witraży z wykorzystaniem techniki Tiffany.
Pierwszy kontakt ze szkłem witrażowym miał miejsce
podczas warsztatów, jakie jej firma organizowała dla
pracowników w ramach tzw. "zajęć po godzinach".

Akademii Medycznej w Łodzi. Jako farmaceuta pracuje
w przemyśle, w dziale badawczo-rozwojowym i to czyni
jej życie interesującym, ale nie zaspakaja jej twórczych
potrzeb.
Kilka lat temu nadszedł wyjątkowy czas, pojawiła się
w jej życiu sztuka. Odkryła grę światła i koloru, co
fascynowało ją najbardziej. Zdobyła umiejętność
tworzenia witraży w technice Tiffany’ego i od tego
czasu świat magii stał się jej udziałem.
Pasja tworzenia towarzyszy jej każdego dnia. Tworzy
przede wszystkim dla siebie, „zaklina w szkle” własne
emocje i stara się dać dowód na to, że witraż to nie
tylko przesłanie sakralne, ale i piękna ozdoba każdego
domu.
Jak bardzo różnorodne tematycznie są jej prace można
zobaczyć na stronie www.trejola.pl

„Poszłam tylko popatrzeć i zostałam do ostatniej
edycji.”
W tajniki sztuki tworzenia witraży
wprowadzała ją Lidka Kostrzyńska. Później chcąc
doskonalić swój warsztat kończyła kursy I i II-go
stopnia organizowane przez Dawida Zborowskiego, jak
również kurs tworzenia i naprawy witraży w technice
Tiffany'ego oraz w ołowiu. W szkle fascynuje ją to, co
zawsze podkreślał Dawid - szkłem można malować.
Witraż umiejętnie podświetlony zaczyna żyć swoim
światłem, które ma również właściwości terapeutyczne.
Od niedawna interesuje się mozaiką. Technika układania
wzorów lub obrazów z drobnych, o różnej kolorystyce,
fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub
ceramiki pochłania ją równie silnie jak witraż.

Marzena Struk

jest uznanym i oddanym swoim

pacjentom lekarzem stomatologiem w Nowej Dębie.
Od dawna jej pasją jest sztuka. Zajmuje się witrażem
Tiffany, ale od kilku lat pochłania ją mozaika.
Różnorodność poruszanych przez nią tematów jest duża,
ale dominuje tematyka florystyczna. Barwne, pełne
treści dzieła artystki cieszą dużym zainteresowaniem.
W związku z tym odpowiadając na liczne zaproszenia
uczestniczy w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Witraże i mozaiki Marzeny Struk są jak podróż do
świata baśni, który skrywa się za oknem, ale i również
ukryty jest w tęsknotach do świata dzieciństwa. Jest to
kraina nad wyraz wciągająca i frapująca.
Artystka kreuje nastrój, wydobywając temat ze
zdawałoby się prozaicznych widoków. Niczym motyw
przewodni pojawiają się w jej pracach bajeczne kwiaty
i zwierzęta, Magia i tajemniczość miejsc codziennych
wyłania się z dzieł artystki.

